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Recht gevraagd!
MN het laatst van het vorig
Werd

ten

DE NIEUWE VOLKSRAADSZITTING.

te

Soerabaia een fraude ontdekt, ge-

pleegd door een commies-redacteur,
niet-comptabel
ambtenaar. Men
herinnert zich deze trieste geschiedenis. Vreemdelingen hadden bij betrokkenen gelden gestort, noodig voor
het bewerkstelligen van hun naturalisatie tot Nederlander. Zij deden dit
in goed vertrouwen, niet beter wetende, of de betrokken ambtenaar was
volkomen gerechtigd, de gelden in
H. K. H. PRINSES JULIANA heeft willen profiteeren van de in Nederland vrij zeldzame gelegenheid tot ijsvermaak bij
windstil en zonnig weer en op de Haagsche IJsclub aan den Bezuidenhoutscheweg de schaatsen ondergebonden. De
ontvangst te nemen, te meer, omdat
Prinses rijdt een baantje met freule Van Asbeck (links).
dit geschiedde in tegenwoordigheid
van collega's en ondergeschikten
tezamen in één groot lokaal
het nu voor de regeering aan, deze
Zij hebben met zn allen
hun mond vreemdelingen te laten opdraaien
gehouden, terwijl het toch
althans voor de schuld van haar dienaren?.
enkelen
aan
bekend moest Ons bedunkens: neen!
zijn, dat er iets geschiedde, dat niet
Inderdaad, er zij n bepalingen,
in den haak was. Hoe zeer niet in
gevallen zijn, waarin
het minst getwijfeld werd aan de com- maar er kunnen
Invlieger Coppers gedood.
van
petentie van den betrokken ambte- het een daad van Recht is, er van
Aneta-telegram
Blijkens
een
naar, om naturalisatie-gelden in ont- af te wijken. Hier geldt het zulk
uit Rotterdam is gisteren bij een
proefvlucht voor autoriteiten een
vangst te nemen, kan hieruit blijken, een geval, niet het minst omdat hielOnze redacteur te Batavia
Koolhoven-jachtvliegtuig (de FK
de
waardigheid,
da
dat zelfs een advocaat,
wiens standing
456) op een afstand van 5 km.
| schrijft:
van de Indische
bijstand door een der
vreemdelingen
neergestort.
van
Waalhaven
Men zal zich herinneren, dat
was ingeroepen, „er in gevlogen" is. regeering in het geding is. Toch wel
De bestuurder Th, H. Coptijd geleden berichten om-

zittend!

KOOLHOVEN-TOESTEL CHINEESCHE VROUWENNEERGESTORT.

HANDEL.

Resultaten

onderzoek.

GEEN ERNSTIGE MISSTANDEN.

de moeite waard, zouden wij zeggen,
de fraudeur zich om het Land de kosten te doen draaan het oordeel van den
aardschen gen voor de naturalisatie van de gerechter onttrokken.
Binnens- dupeerden. Indien men dan al ten
kamers ten gouverneurskantore gouverneurskantore niet inziet, dat
zal dus blijven de
wetenschap, van men zich van deze affaire niet zonder
hoe grooten omvang de onregelma- meer
kan afmaken, dan hopen wij,
tigheden zijn geweest, terwijl
evenzeer voor zich zal houden, ofmen dat Buitenzorg er blijk van
zal geven, er een andere meening op
zoo ja, door wie der superieuren en
de "■"ia te houden.
schade zal moeten worden vergoed
Vaststaat, dat de controle op
den oneerlijken ambtenaar zeer
MIJ „CELEBES".
slap is geweest, zoodat althans
een
administratieve straf voor hem of
hen, die den contröleplicht had(den),
Het 5A-contract.
In het voorloopig verslag der
op haar plaats zou zijn. Noch van het
een, noch van het ander heeft de bui- Eerste Kamer nopens het ontwerp
tot het
van een SA-contract
tenwacht iets gehoord, en het kan met desluiten
Mijnbouw Mij. „Celebes"
ons ook betrekkelijk koud laten
wordt, naar Aneta uit Den
Haag seint, door vele leden bezwaar
Dit geldt echter geenszins
gemaakt tegen bedoelde overeenwat de gedupeerden betreft.
komst,
aangezien naar hun meening
leder de minister
te optimistisch is.
van hen heeft zich, vooral indien
er
een gezin was, hooge
leden zijn van oordeel, dat
kosten getroost hetAndere
standpunt van den minister
en m een enkel geval is
de benadeejuist is. Vele andere le,den gaan
hng van zeer ernstigen
aard. Wij lie- ermede aceoord, dat de ontginning
ten ons toch vertellen, dat
een Duit- van bodemschatten op Celebes aan
scher, werkzaam bij een Engelsche een particuliere onderneming wordt
toevertrouwd.
firma, voor zich en de zijnen
naturaEenige leden betreuren het, dat
lisatie had
aangevraagd. Ge- niet
is tegemoetgekomen aan den
ruimen tijd voor
de
oorlog wensch van den Volksraad om een
-aitbrak had men hem aan- regeeringscommissaris in Indië te
gezegd, dat, indien hij
Duitscher benoemen.

Intusschen heeft

■

MIJNBOUW

bleef, geen

pers, invlieger van de Koolhovenfabriek, werd gedood.

Wijlen de heer Coppers was
vroeger officier-vlieger bij den
marine-luchtvaartdienst; hij was
degeen, die de bom op de „Zeven
Provinciën" heeft geworpen.
Hij waagde, toen het toestel nog
100 meter van den grond was, een
parachutesprong, welke echter
mislukte, aangezien het valscherm niet openging.
Vermoedelijk is
het ongeluk
een gevolg geweest van een te
lang doorgezette duikvlucht.
Ook werden onregelmatige geluiden van den motor gehoord.
Naar de oorzaak wordt een nader onderzoek ingesteld.

BUDGET-ONDERZOEK.
Van ondernemingsarbeiders.
Onze redacteur te

schrijft:

B*a

t av i a

Vanwege de koelie-bugdet-commissie is een onderzoek gaande naar
de budget-omstandigheden van ondernemingsarbeiders, loopende over
een 20-tal ondernemingen op Java.
Naar wij vernemen is het onderzoek in het areaal van de suikerfafabriek Tjolomadoe afgeloopen, waarna met dat op de rubber-onderneming Simo in het Bojolailsche
aangevangen.

werd

naturalisatie tot NederHet onderzoek omvat de samenstellander aanvroeg, hij ontslagen
ling
van het gezin, met opgave van
zou DE GROOTE ZILVEREN STER.
worden. De man vroeg naturalisatie
aantal gezinsleden, leeftijd, familieaan, doch aangezien ook
betrekkingen enz., de inkomsten uit
zij n geld
moedig
optreden.
Voor
ondernemingsarbeid, dan wel uit
verdonkeremaand werd, wachtte hy
anderen hoofde, bijv. verkoop van
blijk
waardeering
Als
zijn
.
van
tevergeefs, met het
voor
pluimvee,
groenten, branden van
moedig
optreden
bij
en
vastberaden
kort na het uitbreken
houtskool,
enz.;
van
schuldafbetaling, enz.
de
uitbarsting
op
o
vulkanische
het
S
op straat werd gezet...
Diëngplateau op 13 October 1939, is Ook werden gedurende een maand de
pasar- en warongartikelen
genoaan Mas Hardjo KartoWy hebben toen
een lans voor a t m o d j o, districtshoofd van teerd, met hun inkoopwaarde ten-

Cl

deze gedupeerde
vreemdelingen ge- Batoer, regentschap Bandjarnegara,
broken, betoogd, dat
toegekend de groote zilveren ster
het n
aanging, hen nog eens de
hooge kos voor trouw en verdienste.
ten te laten betalen, gelijk
hun ten
gouverneurskantore werd aangezegd

ift

Pleidooi, dat tot dusverre tevergeefs geweest is. Men heeft den betrokkenen ijskoud gewezen op de
„bepalingen": zij hadden maar moeten weten, dat zij de gelden aan het
verkeerde adres stortten. Op deze
wijze werden zij afgepoeierd
en maakte men zich ten gouverneurskantore van de gedupeerden af.
Men houde het ons ten goede, dat
wij deze handelwijze ten eenenmale
afkeuren. Het moge zijn, dat
de bepalingen in dergelijke gevallen
voorschrijven, dat er nóg eens betaald

moet worden, maar dit staat vast,
dat het aan de betrokken gouvernementsambtenaren
de man, die de
"fraude pleegde en zij, die op ergerlijke wijze nalatig bleven in hun controle-plicht
te wijten is, dat hier
groot nadeel aan tal
van
yreemdelingen berokkend is. En gaat

—
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VERTOONT EEN FILM VOL GEESTIGEN HUMOR EN.... MYSTERIE

„THE LADY VANISHES"
(De

vrouw die verdween),
met

MARGARET LOCKWOOD
MICHAEL REDGRAVE

REK

PRESENTEERT DE KOSTELIJKE
FILM-SCHLAGER

THE STORY OF VERNON
AND IRENE CASTLE
met

GINGER ROGERS
FRED ASTAIRE
4154

jaar

gouverneurskantore

2 uur.

Bij het Amerikaansche Congres zal
een wetsontwerp worden ingediend,
waarbij leeningen aan Finland zullen worden verstrekt tien bedrage van
100 millioen dollar.
Naar verluidt, zullen de Vereenigde
Staten binnenkort weer 400 vliegtuigen aan Finland leveren.
De Chineezen melden een groote
overwinning in Noord-Kwantung,
waar zij den Japanschen opmarsch
lot staan zouden hebben gebracht.
De Balkan-Entente zal 8 dezer te
Belgrado bijeenkomen.
De lersche Dail heeft de regeering
buitengewone bevoegdheden toegestaan.

INHOUD:
Stadsnieuws,

tot

van

BIJ DE INTREDE VAN HET
NIEUWE JAAR.

Gelukwensch

en

dank.

einde eenig inzicht te verkrijgen. In
de dagelijksche uitgaven, terwijl door
aankoop de prijzen van voedingsartikelen op de pasars en in warongs
werden nagegaan.
Uiteraard valt
binnen dit onderzoek ook het dagelijksch menu der ondernemingsarbeiders.
Het onderzoek wordt successievelijk tot de andere in aanmerking
komende ondernemingen uitgestrekt.

Op 31 December 1939 heeft de Gouverneur-Generaal het volgende telegram
verzonden aan H. M de Koningin, Den Haag:
bedrijfshaven.
*3ij de intrede van het nieuwe jaar Inpassing
ntoge het Uwer Majesteit behagen
Naar het „Nieuws" verneemt, zal
mijne eerbiedige heilwenschen en die op de begrooting voor 1941 een Post
van
van Nederlandsch- worden geplaatst ten behoeve van
Indië te aanvaarden.
de inpassing van de haven Pontianak
Persoonlijk welzijn alsmede kracht als kleine bedrij fshaven.
en wijsheid voor de vervulling van
Het voordeel van deze inpassing *s,
uwer Majesteits verheven taak moge dat Pontianak een eigen behoorlijk
uwer Majesteit ook voor 1940 be- gecentraliseerd beheer krijgt met
schoren zijn.
een eigen exploitatierekening.
starkenborgh GouHet voornemen bestaat verder om
verneur-Generaal".
steiger en
Daarop werd op 3 dezer terugont- den bestaanden houten
dringend
verhouten
die
loodsen,
vangen het telegram van de Koninvervannieuwing
te
hebben,
noodig
gin, luidende:
gen door een steiger vah gewapend
»U en de ingezetenen van Nederbeton en ijzeren loodsen.
landsch-Indië mijnen warmen dank
aantal kleine bedrijfshavens
voor de hetlwenschen bij de jaarwis- zalHethierdoor
worden gebracht .op
seling.
negentien.
Wilhelmina".

DE HAVEN VAN PONTIANAK.

als kleine

—

—

Jjjfenigen

. t ernstige gevallen van handel in

Chineesche vrouwen nog al opzien
hebben gewekt. Er is'hiernaar vanwege de bevoegde autoriteiten een ernstig onderzoek ingesteld, waarbij betrokken waren 't regeeringsbure au tot
bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen, de Immigratiedienst en de politie. Er is omtrent 1
deze aangelegenheid ook nog ccn
vraag van het Volksraadslid den heer
Kan bij de regeering ter beantwoording aanhangig.
Naar wij van bevoegde zijde vernamen, heeft het ernstig onderzoek,
van verschillende kaïiten ingesteld,
uitgewezen, dat de berichten omtrent den handel in
Chineesche
vrouwen hier te lande schromelijk
overdreven waren. De overtuiging
.werd verkregen, dat van een ernstigen misstand geen sprake is. Een
dergenen, die met berichten omtrent
dit kwaad kwam, was de bekende Pa
Wongso, die bij nader onderzoek niets
dan vaagheden kon aangeven. Van
een kwaad van eenigszins omvangrijken aard is dan ook geen sprake.
Natuurlijk wordt van officieele zijde
wel erkend, dat handel in vrouwen
voorkomt, doch in de gevallen, welke
in de pers gesignaleerd werden, kon
niet tot vervolging worden overgegaan, omdat de gegevens hiervoor te
zwak waren.
Er wordt geregeld een gestrenge
controle uitgeoefend door de hierbij betrokken diensten, doch de moeilijkheid is hierin gelegen, dat i. e de
Chineesche vrouwen naar Indië komen met Chineezen, die hier gevestigd zijn en die niet ongunstig bekend
staan. Die Chineezen beschikken
veelal over een vestigingsbewijs, waaruit dus blijkt, dat zij reeds lang hier
te lande verblijf houden; zij verklaren, dat de vrouwen hun echtgenooten zijn. De vrouwen zijn dan ook in
het bezit van een huwelijksbrief. Bij
onderzoek worden geen aanwijzingen
gevonden, dat bedoelde opgaven niet
waar zouden zijn, zoodat er geen aanleiding is voor een vervolging. De
vrouw krijgt een verklaring van ingezetenschap. Zij gaat na toelating in
een hotel wonen, wat in de Chineesche wereld een gewoon verschijnsel
is. Ontvangt zij op haar kamer een
of anderen heer, dan is dat nog niet
het bewijs, dat de hotelhouder een
bordeel houdt, zoodat er geen reden
is tegen hem op te treden.
De meerderheid der gevallen betreft vrouwen, die er zich op beroepen, dat zij een echtgenoot hebben,
die echter niet direct een aanwijsbare woonplaats heeft. Vergeten
dient ook niet te worden, dat prostitutie op zich zelf geen strafbaar feit
is, wel het geldelijk voordeel daaruit
trekken door een derde.
De algemeene indruk is, dat de
zaak sterk werd overdreven, waarmede niet ontkend wordt, als gezegd,

De agenda.

Het blad concludeert, dat.deze uitkeering van interim-dividend kan
worden bestempeld als het kiezen van
het juiste midden tusschen overdreven pessimisme en ongerechtvaardigd
optimisme.

Onze redacteur te Batavia
schrijft :
Woensdag 10 Januari wordt, om
8.30 uur v.m., de tweede gewone zitting 1939—1940 van den Volksraad
Volgens nieuw type.
geopend.
Onze redacteur te Batavia
De agenda vermeldt opening, toeschrijft:
lating en beëediging van nieuwe
De voorbereiding van den bouw van
leden, trekken der afdeelingen ; een nieuw Huis van Bewaring te Badaarna volgt een vergadering van tavia heeft langer tijd gevraagd
dan
het College van Gedelegeerden.
kon worden verwacht, zoodat in het
Donderdag 11 Januari wordt beafgeloopen jaar daartoe niet meer
gonnen met het afdeelingsonderkon worden overgegaan. We kunnen
zoek, waarvoor in aanmerking koechter rnededeeien, dat de voorbereimen het voorstel tot wijziging van ding in een dusdanig stadium vereen aantal artikelen der Indische keert, dat in den aanvang
van dit
Staatsregeling, een nadere wijziging jaar met den bouw zal
worden
en aanvulling van de Indische gonnen en het nieuwe gebouw nogbe-in
Comptabiliteitswet en een supple1940 zal zijn voltooid.
toir© begrooting van het departement
In voorbereiding is een nieuw Huis
van Binnenlandsch Bestuur.
Bewaring in Indramajoe.
van
Voorts is nog aanhangig een voorOp de begrootingen voor 1941 en
stel tot regeling van het Crediet1942 zullen gelden worden aangeverband, waarvan echter de Mevraagd
voor Huizen van Bewaring te
morie van Antwoord nog niet werd
Salatiga
en te Bojolali.
ontvangen.
De bovengenoemde vier Huizen van
Eewaring zijn ontworpen volgens een
Er liggen bovendien nog 13 moties nieuw type, waarbij vooral het beginbij den Volksraad, waarvan zes zijn sel der overzichtelijkheid heeft gegolaangehouden en de zeven andere den; daarom is het bouwplan ontvoor onderzoek in een commissie worpen met een ruime binnenplaats,
van, voorbereiding 'm aanmerking ■waaromtueen de verschillende
behooren.
bouwen zijn geprojecteerd. Verder is
Tot de eerste
groep behooren: voor een rationeele afscheiding tusmotie-Soeroso i.z. minimum-prijzen schen de preventief gestelde persobij
grondhuurcontracten, motie- nen en zij, die hechtenisstraf onderWirjopranoto i.z. de invoering van gaan, gezorgd.
minimum-loonen, motie-mevr. RaBovendien is er bij deze ontwerpen
zoux Schultz i.z. voorzieningen ten rekening medegehouden, dat uitbreibehoeve van eervol ontslagen ge- ding op gemakkelijke wijze kan
huwde ambtenaressen, motie-Iskan- plaats hebben, zonder het grond-type
dar Dinata i.z. wijziging der bepate wijzigen.
lingen betreffende het Nederlandsch
Om het gebouwen-complex wordt
onderdaanschap, motie-Thamrin i.z. voor een behoorlijk ruim terrein gemaatregelen ten behoeve van
den zorgd, zoodat deze Huizen van Bewapeperhandel en motie-Lapian i.z. ring niet meer de kans loopen, als
aanwijzing van plaatsen in Noord- vroeger het geval was, dat zij bij de
Celebes als zeehaven.
uitbreiding der stad ingeklemd geraVoor onderzoek in een commissie ken tusschen de woonhuizen. Het
van voorbereiding komen in aan- ruime terrein om het complex heen
merking : motie-Thamrin i.z. gebruik
zal, naar de bedoeling is, gebruikt
van het woord „Indonesia" enz." in worden voor land- en tuinbouw.
wetten, ordonnanties en andere offiHet Huis van Bewaring
Djember
cieele bescheiden, motie-Soetardjo is bestemd voor 400 tot 500tepersoneh,
i.z. een Indische burgerschap voor dat te Indramajoe voor 250 en de
de ingezetenen van Ned.-Indië, motie- beide anderen voor gemiddeld
200
Wirjopranoto i.z. schrapping c.g. personen.
herziening van de artikelen 153 bis
en ter en 161 bis W. v. S., motieMuhammad Yamin i.z. strafvervolging van redacteuren (journalisten),
motie-Soeria Karta Legawa i.z. wijziging van het conversie-besluit, Belangrijke uitbreiding
Bij het departement van O. &
moties-Soetardjo en -Thamrin beE. is momenteel een belangrijk
treffende het erfelijkheidsbeginsel
bij Regentsbenoemingen.
plan tot
uitbreiding van het
Inlandsch onderwijs in studie,
hetwelk, behalve een grondige
Evenals in vorige jaren zal geledoorvoering der differentiatie, een
genheid bestaan schriftelijke vragen
vermeerdering van
beduidende
in te dienen, waarop van regeeringshet aantal volks- en vervolgschozijde dan op een nader te bepalen
len omvat, aldus de „Javabode".
dag in het begin van Februari voor
De bedoeling is om het aantal
zoover mogellijk mondeling zal worgedurende een periovolksscholen
den geantwoord, met gelegenheid
de
jaar
van
10
met 1000 scholen
tot gedachtenwisseling tusschen den
per jaar uit te breiden en het aansteller der vraag en de regeering
tal vervolgscholen met 250 per
Vragen hiervoor moeten uiterlijk
jaar.
op 20 Januari a.s. worden ingediend
Om dit mogelijk te maken dienen
eerst de noodige onderwijs-krachten
te worden opgeleid en hiervoor zullen
per 1 Augustus a. s. 50 nieuwe cursussen voor volksonderwijzers worNaar aanleiding van het uitkeeren 1 den geopend, welke 2 jaren duren.
Voorts zullen in 1941 8 nieuwe norvan een interim-dividend ad 5 procent voor de Koninklijke merkt, naar maalscholen worden geopend tot op1 e t a seint, de „Telegraaf" op, leiding van onderwijs-krachten voor
dat deze uitkeering aantoont, dat het de vervolgscholen, welke cursus 4
bestuur voor de aandeelhouders zorgt jaren duurt.
In 1942 zal dus kunnen worden been niet bezorgd is voor de toekomst
gonnen met de oprichting van de
Hierbij wordt in herinnering ge1000 nieuwe volksscholen en
bracht de opmerking in het jaarver- eerste
slag, dat de petroleumindustrie veel in 1945 met 250 vervolgscholen, termeer is gebaat bij een wereld, waarin wijl de uitbereiding dan jaarlijks
zal
vrede en vertrouwen, dan een, waarin over een periode van 10 jaren
voortgezet.
worden
onrust en wapengeweld heerschen.
Het behoeft geen betoog, dat met
De benzineprijzen zijn hooger .dan
de
uitvoering van dit plan enorme
een jaar terug, doch zijn tegenover
kapitalen
gemoeid zijn.
Augustus en September, vooral op de
eenigen
tijd terug weliswaar
Nu
is
exportmarkt, sterk gedaald.
groot
een
deel
van
het Inlandsch onDe stijging van de productie in derwijs
overgedragen
aan gemeenIndië alleen zal minstens de helft,
ten,
regentschappen
en
doch vermoedelijk tweederde bereiprovincies,
ken van de vermindering, welke de doch het is niet te verwachten, dat
productiestaat der Koninklijke ten de locale ressorten in deze kosten
gevolge van de onteigening in Mexico zullen bijdragen, zoodat zij geheel
voor rekening van het gouvernement
aangeeft.

HUIZEN VAN BEWARING.

13 Moties.

-

ONDERWIJS-ZAKEN.

in studie.

Vragendag.

DE KONINKLIJKE.

5 pCt.

interim-dividend.

Af

——

Roemenië staat er, wat het zullen komen.
dat er vrouwenhandel voorkomt,
oog
prijsverloop
't
in
In dit verband kan worden
betreft, gunstig voor en
maar deze wordt geregeld
gehouden. Tenslotte kregen we nog de productie van Egypte is een
gemeld, dat de regeering zeer
geporteerd is voor de uitvoering
de verzekering, dat het aantal Chi- veelhoud van de productie van 1938.
De
ruwolie-productie
hierbij
betrokken
neesche vrouwen
van Venevan bovenbedoeld schema en innaar verhouding van het aantal zuela in de maand Augustus was
dien er dan ook geen kink in den
Chineezen in Ned.-Indië betrekkelijk zelfs hooger dan in Rusland, hetgeen
kabel komt, mag worden vergering en in totaal op een 200-tal wijst op den voorspoed van Curagao
wacht, dat een en ander spoedig
moet worden geschat.
Aruba,
en
haar beslag zal krijgen.

VRIJDAG 5 JANUARI 1940.
STEENKOOL TEGEN CEMENT.
Japansche pogingen voor
goederenruil.
Redelijke basis kan gevonden
worden.
Zooais men weet, bestaat in Japan
reeds lang het streven om den uitvoer van industrieproducten te bevorderen door deze in lange of korter durende barterovereenkomsten
te ruilen tegen grondstoffen, welke
voor de Japansche industrieën onontbeerlijk zijn.
Op deze wijze pogen zoowel het
departement van Financiën te Tokio als de importeurs te ontkomen
aan de steeds nijpender behoefte

aan buitenlandsche deviezen, aldus

het „A. I. D."
Met Duitschland, Italië en enkele
Z.-Amerikaansche staten zijn dergelijke ruilovereenkomsten reeds gesloten; men denke slechts aan de groote
barter van onlangs, waarbij honderdduizenden tons Manchukuo-sojaboonen geruild werden tegen Duitsehe
machinerieën en ijzerwaren..
Sinds eenigen tijd nu, zoo ver-

neemt het blad, voert Japan preliminaire besprekingen met Indi-

sche belanghebbenden om diverse
grondstoffen uit deze gewesten
te ruilen tegen Japansche fabrikaten en producten.
Zoo worden momenteel van Japansche zijde pogingen gedaan
om Indische kolen bij een overeenkomst tot goederenruil te wisselen tegen cement.

DE MALARIA TE PRIOK.
Bouw van waterkeeringen.

VOOR SLECHTHOORENDEN.

ORIGINEELE NIEUWJAARS-

Bevoegde leerkracht aangekomen.

WENSCHEN.

De afdeeling Soerabaia der VereeniDe werkzaamheden ten behoeve
ging
tot bevordering der Belangen van
malariabestrijding
de
in
Tanvan
djong Priok worden met kracht slechthoorenden heeft eenige weken gevoortgezet.
ligt, naar
Het
het leden bekend gemaakt, dat haar poginbedoeling
gen om een bevoegde leerkracht voor
„Nieuws" verneemt, in de
slechthoorende kinderen te vinden gebij
beperkte
om binnenkort
uitnoodiging, het werk, omvattende den slaagd zijn.
Een onderwijzeres, die 16 jaren lang
bouw van twee gewapend betonnen
waterkeeringen, aan te besteden.
verbonden was aan de school voor
Een waterkeering wordt gebouwd slechthoorende kinderen in Rotterdam,
in de Kali Soenterbaroe, welke uit- was bereid gevonden op eigen kosten
mondt in de Visschershaven in het naar Soerabaia te komen.
Oostelijk deel van Priok, terwijl de
Deze bevoegde leerkracht is thans
andere waterkeering zal komen te gearriveerd en door het departement
liggen in het Lagoakanaal, dat zijn van O. en E. geplaatst aan een der
water via het Kodjakanaal in zee scholen alhier. De lipleeslessen voor
loost.
slechthoorende kinderen zullen een
Deze beide waterkeeringen, z.g. ebaanvang nemen, zoodra de eindregeling
en vloedkeeringen, zullen voorkomen terzake van het departement van Ondat bij vloed brak water landwaarts derwijs is ontvangen.
wordt gestuwd. De waterkeering in
De betrokken inspectie van het Weshet Lagoakanaal zal tevens als brug tersch Lager Onderwijs zegde reeds alle
dienst doen naar het terrein ten hulp en medewerking toe.
Zuiden van dit kanaal, dat nl.
De Vereeniging tot Bevordering der
bestemd is voor uitbreiding van Belangen van Slechthoorenden verKampong Kodja.
klaarde ons zeer dankbaar te zijn voor
den van de zijde van het departement
van O. en E. en de Onderwijsinspectie
ondervonden steun. Een mooi en goed
werk
zal dus weldra in onze stad
kunnen worden opgebouwd.

HOOGLEERAAR IN HET
CHINEESCH TE UTRECHT.
Prof. Jos. L M. Mullié.

Liplessen voor volwassenen.

Het bestuur der vereeniging tot beTot hoogleeraar voor de Chineevordering der belangen van slechthoosche leerstoel aan de Indologische renden heeft er nog nadrukkelijk op
faculteit te Utrecht, in de vacature gewezen, dat niet alleen de slechthoovan prof. Ferguson, is benoemd rende kinderen nu een mooie kans hebprof. Jo s. L. M.
Mull i é, ben om geholpen te worden; ook de
professor in de Chineesche taal- en volwassen slechthoorenden kunnen de
volkenkunde aan het Theologisch komst van de bevoegde leerkracht voor
Seminarium te Leuven.
het s.h. onderwijs benutten om door het
aanleeren van liplezen hun plaats te
Indien een dergelijke overeenhernemen in gezin en maatschappij. Wij
komst in juiste proporties en met
wekken ieder op, de slechthoorenden in
alle zekerheid, welke zij vereischt, uitomgeving aan te sporen om zich
zijn
gevoerd kan worden, dan, is het zeker
wenden
tot de secretaresse van de
te
zij
dat
voor beide lande niet onbevreSOERABAIA, 5 JANUARI 1940
vereeniging tot bevordering der belandigend zal zijn.
gen van slechthoorenden: mevr. S. L.
kolenmijnen,
Indische
waarOnze
Grullemans-Velthuysen,
van voor 1940 de productie op circa
Darmoboulevard 139 telf. D. 531.
1.200.000 tons geschat wordt, kunnen
Bij voldoende deelname zullen vereventueel meer produceeren, terwijl
schillende lipleesclubjesworden gevormd,
aan den anderen kant in de behoefte
leiding van de pas uitgekomen
onder
aan cement welke thans in Indië beDoor het oprichten van
onderwijzeres.
staat voorzien zou kunnen worden
kan nog veel in het belipleescursussen
voor
en
Speciale
regelmatigen
aanvoer uit
door een
lang van de slechthoorenden worden
Japan.
gedaan.
singlets.

STADSNIEUWS.

BRUTALE INBRAAK IN HET
CENTRAAL VERKOOP-

-

KANTOOR.

voorkeur

shirts

Door vernieling van een grendel en
insnijding van een vensterruit hebben
twee inbrekers zich gisteravond toegang
weten te verschaffen tot de lokaliteiten
van het Centraal Verkoopkantoor, alOmzetting drogen grond
waar zij op hun gemak een keus hebben
gedaan uit de groote voorraden goederen, die daar opgestapeld liggen.
Naar het „Nieuws" verneemt, is de
De dieven schenen een speciale voorirrigatiedienst bezig in het Soemekeur te hebben voor shirts en singlets,
dangsche met het graven van een lei- want andere goederen werden door hun
ding, welke van de desa Tjibeureum niet aangeraakt.
De dieven hebben bij het verwisselen
en Legok maar Kebontjaoe zal loopen,
van
hun shirts de afgedragen singlets bij
«de Tjibeureum-leiding zooais zij gewijze van present-exemplaren achtergenoemd wordt.
laten. Voorts heeft de politie, die een
Dit irrigatiewerk omvat o. m. het onderzoek instelt, talrijke vingerafdrukbouwen van verscheidene dammen.
ken aangetroffen.

I.E.V. SOERABAIA.

IRRIGATIE IN SOEMEDANG.
in

sawahs.

Wanneer dit bevloeiingswerk
gereed is zullen ongeveer een 700
bouws droge grond omgezet worden in sawash.
De kosten van dit werk worden
gemeenschappelijk gedragen door
het land en de bevolking der omliggende desa's. De bijdrage dezer
laatsten bestaat grootendeels uit
het afstaan van smalle strooken
van hun grond en het leveren van
materialen als grint en zand.

STUDIE NAAR CAMBODJA.
Moerasrijst en drijfrijst.

TAXI BEKNELD.
Tusschen stoomtram en muur.
Gisteren, omstreeks 2 uur in den middag vond een verkeersongeluk plaats op
den weg Doekoeh, waar de rails van de
stoomtram rakelings langs de huizen
aan den kant van den weg liggen.
Een taxi, bestuurd door een Inland-

schen bestuurder, afkomstig uit Sidoardjo raakte in den knel, toen de bestuurder zonder op het verkeer te letten de
tram trachtte te passeeren.
De auto werd door de stoomtram tegen
den muur van een der woningen platgedrukt en het mocht een wonder heeten, dat de bestuurder het er desondanks
zonder kleerscheuren van af bracht.
De tram werd slechts licht beschadigd.

Aan ir. Van der Giesen, hoofd van
het Landbouwkundig Instituut te
Buitenzorg, en aan ir. Makaliwy,
landbouwconsulent voor de kolonisatiegebieden in de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo, is toegestaan een drieweeksche studiereis
In aansluiting op het bericht in ons
naar Indo-China te maken ter bestublad
van gisteren over het vertrek van
deering van de rijstcultuur in de mr. Boots,
resident ter beschikking van
delta en het merengebied van Meden gouverneur van Oost-Java, vernakong en Cambidja.
men wij nog nader, dat de werkzaamHierbij zal speciaal aandacht worheden van den heer Boots gedurende
den geschonken aan de cultuur van diens afwezigheid tijdelijk zullen wormoerasrijst en drijfrijst in verband den waargenomen door den assistentmet de wenschelijkheid om in de resident ter beschikking van den goumoerasstreken van de Oeloe Soengei verneur van Oost-Java, dr. B. Ockers.
Het is echter niet zeker, dat mr. Boots
een verbetering van de rijstcultuur
te
Soerabaia terug komt.
tot stand te brengen.
. De beide heeren zullen 16 Januari
per vliegtuig vertrekken, aldus het
„Bat." Nwsblad."

HET VERTREK VAN

MR. J. W. A. BOOTS.

NIEUWE AUTOBUS-DIENST.
Tusschen Kediri en Malang.
Op Maandag 8 dezer, zal door

KAMPONGS EN PASARS
TE PRIOK.
Verlaging terreinhuren en

tarieven.
Naar het „Nieuws" verneemt, wordt
overwogen om ten behoeve van de bevolking der kampongs gelegen op het
haventerrein Tanc'jong-Priok een
tegemoetkomende houding aan te nemen ten aanzien van de waterleiding-

de
N.V. Autohandel en Verkeersmaatschappij Oost-Java, een nieuwe autobusdienst
worden geopend tusschen Malang en
Kediri via Batoe.
zullen
Voor dezen nieuwen dienst
moderne bussen in gebruik worden genomen, uitsluitend ingericht voor personen-tractie.

vergade-

De jaarlijksche algemeene
ring van het 1.E.V., afdeeling Soerabaia,
is vastgesteld op Zondag 21 Januari, 9 Ov.m. in het I.E.V. clubhuis, Simpang"
64—68.
Op de agenda zijn slechts vier punten
van behandeling geplaatst, t.w. de jaarrede van den voorzitter, het verslag 4*id
verificatie-commissie, de bestuursververkiezing en de rondvraag en sluiting.

Gedelegeerde van het H.B. voor

Oost-Java.
Gemeld wordt, dat het hoofdbestuur

van het lE.V. voorloopig voor den tijd
van een jaar een gedelegeerde heeft
benoemd, die het gewenschte contact
tusschen de afdeelingen onderling kan
bewerkstelligen en de schakel zal vormen tusschen H. B. en afdeelingen.
Voor het vervullen van deze functie is
de keuze prevallen op den heer W. L.
Buurman van Vreeden,
voorzitter der afdeeling Soerabaia en
Gedeputeerde van den Provincialen
Raad van Ocst-Java.
De heer Buurman van Vreeden heeft,
zijn benoeming van Gedelegeerde van
het H. B. aanvaard.

DIEFSTAL IN BIOSCOOPTHEATER.
Recette ontvreemd.

’

’2.

Bevordering van landraadslid.
De heer Abdul Razak gelar Soetan
Malelo. lid van d^n landraad te fioerabaia i's. naar wij vernemen, tot tijdelijk ondprvoorz'tter van de landraden
te "-""""opdoes p" "faoara benoemd.
De heer Me'elo ral dezer dagen zijn
bestemming aanvaarden.

MUTATIES PROVINCIE
OOST-JAVA.
Bij den Waterstaat.
Overgeplaatst is van Kediri naar
Blitar, de opzichter bij de Provinciale
Irrigatie afdeeling „Brantas", E. N.
van Amstel; van Lengkong naar
Kediri, de opzichter bij de Provinciale
Irrigatie afdeeling „Brantas", H. Ch.
N a n 1 o h y.

Bij den Landbouw-voorlichtings-

dienst.
Met ingang van 1 Januari 1940, ls
tijdelijk belast met de waarneming der
betrekking van adjunct-landbouwconsulent te Malang, R. S a fi o e di n
Soerjo Amidharmo, particulier.

Bij den Veeartsenijkundigen
Met ingang

van den dag van dienst-

aanvaarding, is tijdelijk werkzaamge-

steld als Indisch veearts te Djember,
Zainoel Arifin, particulier Indisch veearts te Tegal.

GEESTELIJKE EN MOREELE
HERBEWAPENING OP DE
FILM.
„De jeugd marcheert."

Derde lustrum

van

HERWIN HET TEINT DER JEUGD.
Waar overvloed van frissche zuurstof
is, daar is ook bloei en charme. Dat
is het heele geheim van het wonderlijk effect van regelmatige Radox
zuurstofbaden op de schoonheid van Niet pleizierig.
Uw teint. Uw huidporiën raken zoo
DE POOLSCHE
MAARSCHALK
gemakkelijk verstopt door stof, poeEDUARD SMIGLY-RYDZ vroeg aan
der of rouge, waardoor de huid ver- de Roemeensche regeering of hij
stikt en gaat kwijnen. Radox maakt van Zuid Roemenië kon worden
overgebracht naar een andere streek,
zuurstof in het water vrij. Deze zuurstof dringt door tot in de poriën van omdat hij voortdurend bloot stond
aan beleedigingen.
de huid, reinigt ze grondig en verdrijft alle onzuiverheden. De huid
kan weer ongestoord ademen, ze
fleurt op en binnen korten tijd verheugt ge U weer in het bezit van Uw Doorn zonder rozen.
EX-KEIZER WILHELM heeft
jeugdig, bekoorlijk teint. Radox is
nogal moeite met zijn geld uit
verkrijgbaar bij alle apothekers en
Duitschland binnen te krijgen.
1.05 per pak en in
tokohouders a
Hij heeft dan ook bezuinigd, inkleine pakjes a 0.17 y 2 per stuk.
viteert
zelden gasten, gebruikt zijn
2651
auto maar weinig. Hij heeft een
schuilkelder voor luchtaanvallen
onder zijn verblijfplaats te Doorn
laten bouwen, welke plaats biedt
De landrechter van Soerabaia heeft de
strafzaken van 37 dobbelaars behandeld,
aan honderd personen. Het kasdie allen verbaliseerd werden bij een
teel te Doorn ligt overigens in de
politie-overval op Praban, waar twee
waterlinie, zoodat men in dien
Chineesche meubelmakers gelegenheid
gaskelder misschien wel gasvrij
gaven tot hazardspel.
gastvrij, maar niet droog zal
en
De beklaagden werden ieder tot
5
zitten.
boete veroordeeld, terwijl de twee Chineezen, die de eigenlijke oorzaak waren
tot het organiseeren van deze dobbelpartij voor den landraad terecht zullen
Ondersteboven.
staan.
EN OM NU EVEN VAN OORLOG eni
geruchten van oorlog af te
een tijdje geleden was er in Ame-;
Het agentschap van de J.C.J.L. deelt rika een rage, waarbij men records,
trachtte te maken in het zitten opmede, dat het vertrek van het s.s. „Tjibadak". is vastgesteld op Donderdag 11 een vlaggestok. Alv i n Xe 1 1 y,
deaftr te li uur v.m. van de Genuakade eens een groot vlaggestokken-zitter,
probeerde wat nieuws. Hij kroop
te Tandjong-Perak.
langs een plank, welke hij gestoken
den
schip
via
Oosthoek,
Het
vaart
Makasser, Balikpapan, Manila naar de had uit het raam van een gebouw
van 54 verdiepingen en ging aan
vaste aanloophavens in China.
het eind op zijn hoofd staan, olienootjes etend. De politie klom naar
Geneeskundige
boven en haalde hem binnen, terwijl vliegmachines van kranten en
films filmden en kiekten
De geneeskundige buitendienst der
Zeemacht wordt van Zaterdag, 6 Januari,
des namiddags 1 uur tot Maandag, 8
Januari, des voormiddags 6 u. 30, waarLeni Riefenstahl.
genomen door den officier van gezondEEN
HARDNEKKIG
GEheid der le klasse A. W. Mcl 1 e ma,
Engelsche
RUCHT
uit
bron
Juliana Boulevard No. 6, tel. Zuid 109.
wil, dat Leni Riefenstahl, die
eens van d«n Führer zeide: „Hij
is schoon, hij is wijs, er straalt
heerlijkheid van hem uit", werd
gearresteerd door de Gestapo, de
ffeheime politie van den Führer,
die eens van Leni Riefenstahl
Tijdelijk Jaelast met de -waarneming van de
zeide: „Zij is het volmaakte
betrekking van klerk bij het Departement der
voorbeeld van het
Duitsehe

Tooverlantaarn.

’’
Dobbelaars veroordeeld.

’

buitendienst
der Zeemacht.

LEGER EN VLOOT.
Marine-mutaties.

Marine( PhoaHong Gin, klerk
op daggeld bij gemeld Departement.

Tijdelijk belast met de waarneming van de
betrekking van klerk bij het Departement der
Marine, R. A f a n d i. volontair bij ge.
meld Departement.

SPORT.

Bij den Centralen Bedrijvendienst.
Met ingang van ultimo December
1939. is eervol ontslagen uit den dienst
van de Provincie Oost-Java wegens
Maovergang naar het regentschap
lang, de beheerder van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf Lawang, J. D. E.
Bastiaans; idem Loemadjang, de
beheerder van het Provinciaal WaterImam
leidingbedrijf Loemadjang,
Rahajoe; idem Djember, de beheerder van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Djember, E. Ch. S z r a m a;
idem Banjoewangi, de beheerder van
het Provinciaal Waterleidingbedrijf Banjoewangi, B. Deug; idem Pamekassan, de beheerder van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf Pamekassan en Sampang S. Davi d s z; idem Soemenep, de beheerder van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf Soemenep, A. E.
D a v i d s z.
Met ingang van ultimo December
1939, is wegens overgang in dienst van
het regentschap Soerabaia, eervol ontheven van de tijdelijke waarneming der
betrekking van beheerder van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Grissee en
Lamongan, L. R o s i e r.

DE KALENDERSTROOM.

Een

stappen:}

Verireks.s. „Tjibadak":

ZWEMMEN.
Nieuw record.
Ostende, 4 Jan. (Aneta). Het wereldrecord voor zwemmen voor dames over een afstand van 500 meter vrije slag werd verbeterd door

vrouwendom".

Barrie-Barry-no-more
OMDAT
HAAR
ECHTGENOOT
HAAR TE HARD SLOEG in het stuk
„My de a r child r e n" heeft
Elaine Barrie een eisch tot echtscheiding ingesteld tegen haar man
den
filmster John Barrym o r e.' Dezer dagen vroeg -jorm
Barrymore zijn advocaten de scheiding zoo snel mogelijk af te han-"
delen, maar : „Wees zeker, dat we
haar kwijt raken!"

Fernande Caroen van
België.
Zij Lindbergh uit de gratie.
LINDBERGH IS BIJ DE ENbehaalde den tijd van 6 min. 28.4
GELSCHEN
sec.
VOLKOMEN UIT
Het oude record stond op naam
DE GRATIE, omdat hij in een
„Hebben de
van Ragnhild Hveger, die den tijd
radio-rede zeide:
Canadeezen het recht dit wevan 6 min. 34.3 sec. behaalde.
relddeel in den oorlog te betrekzij
de
ken, eenvoudig omdat
kroon van Engeland verkiezen
boven de Amerikaansche onafhankelijkheid? Vroeg of laat zullen wij moeten vragen dit vasteland en de omringende eilanden
Amsterdam, 4 Jan. (Aneta). Kete brengen buiten de machtssfeer
res won na 55 zetten de op 1 Jan.
van een Europeesche mogendafgebroken zesde partij. De stand
heid". De Engelschen (en
ook
Is 4 tegen 4.
veel Amerikanen) zijn razend en
vragen zich af, waarom Lindbergh zich keert tegen het land,
waarin hij zijn toevlucht zocht
nadat „een Duitsehe timmerman
zijn ieerstgeborene had gestolen en
vermoord".

SCHAKEN.
Euwe — Keres.

GEESTELIJK LEVEN.

DE PROTESTANTSCHE
GEMEENTE.
Wereldgebedsweek.

Op initiatief van den Kerkeraad der
Protestantsche gemeente, zal te Soera-

Vera von Fugger.
GRAVIN VERA VON FUGGER,
de echtgenoote van Kurt von
Schuschnig, is
naar een bericht uit Engelsche bron meldt
in Weenen gearresteerd.

—

—

baia van 8 tot en met 12 Januari de
wereldgebedsweek worden gehouden.
Het is bijna een eeuw geleden, dat de
Evangelische Alliantie met dit werk
begon en sindsdien in den aanvang van Geld en Joden.
DE
Vlag.
elk nieuw jaar de wereld oproept tot
BEROEMDE
PROFESSOR
J.
B. S. HALDANE VERKLAARDE
Week
van
bijna
een
Gebed.
Gedurende
Ook de Friesche Vlag" gaf een aardigen maandkalender voor 1940 uit. Boven 100 jaren zijn telkens de geloovigen van dezer dagen : „Het succes van mijn
de kalenderbladen treft men fraaie foto's allerlei Kerken en Genootschappen op werk heb ik voor het grootste getal van plaatsen over heel de wereld deelte te danken aan twee lieden :
van Nederland aan.
Adolf Hitler en wijlen John D. Rocin gemeenschappelijke godsdienstoekefeller.
De eerste bezorgde mij het
feningen tezamen gekomen om schuld
personeel,
te
bidden
de tweede het geld om
belijden,
te
en te danken..
hen
betalen".
donkere,
dreigende
toekomst'
te
bij
De Internationale Crefiiet- en HanEn
de
deisvereeniging „Rotterdam" heeft een der wereld en de toenemende verwaraardigen memorandum-kalender uitgering der volkeren is er ongetwijfeld alle
geven. De agenda is uitgevoerd op aanleiding om dit in het begin van 1940
K. R. K. 179.
blauw mandaatpapier en blauw karniet na te laten.
BIJ TAL VAN HUIZEN IN DE
thotheek carton (geperst) van de
Kerkeraad
Bovenvermelde
richt
voorsteden van LonNOORDELIJKE
oproep
Papierfabriek
NV.
tot alle belijders
Padalarang; is dus daarom een
in
October
officieel er
den
werden
den
naam
van
Jezus
in
waren zin van het woord een van den
Christus te
verspreid,
geuit
ziende
circulaires
op
de
genoemde
om
product.
Indisch
Soerabaia
datums nummerd K. R. K. 179, waarin werd
in de Protestantsche Kerk op Boeboetan
iederen avond van 7 tot 8 uur samen medegedeeld, dat speciale houders
verte komen. De voorgangers der Protest., voor identiteitskaarten thans
krijgbaar
in
district",
„Uw
waren
Zendingskerken,
Geref. en
zoowel Holl.
terwijl daaraan was toegevoegd:
als Mal. sprekenden, benevens de officier van het Leger des Heils hebben hun „het zal de zaken vergemakkelijken
en de distributie bevorderen, wanmedewerking toegezegd.
u op de open ruimte hieronder
vast.
neer
zullen
twee sprekers opEiken avond
invullen,
hoeveel u voor uw
wilt
In aansluiting op het bericht in ons treden, die hetzelfde onderwerp behanMen zocht het
gezin
noodig
heeft".
blad van gisteren over export van koffie delen, respectievelijk in de Holl. en Mal. zaakje uit en het bleek, dat een hannaar Nederland, vernamen wij, dat koftaal. De samenkomsten duren niet lanfie door deze vraag in prijs gestegen is. ger dan één uur, de toegang is -vrij en dig koopman deze circulaires had
laten verspreiden niet de bedeling
januan/Maart-levering werd heden- er wordt alleen bij den uitgang gecolmorgen afgedaan voor f 184, terwijl lecteerd tot dekking van de onkosten. er een goed zaakje van te maken.
Maart/April-levering kon worden af- Bij den ingang worden programma's Men kon hem niets „doen".
gedaan tegen 18y2 per 100 kg.
met de te zingen liederen (Holl. en Mal.)

Friesche

HERDENKINGSAVOND.

NIEUWE ONDERVOORZITTER
LANDRAAD.

Sommige bekende stadgenooten, o.w.
de chefs van den crimineelen dienst en
van den politieken inlichtingen-dienst
der politie alhier ontvingen bij de jaarden
wisseling nieuwjaarswenschen in
vorm van gekleurde penteekeningen.
Dit geschiedde het vorige jaar voor
de eerste maal. Men zocht en vond de
identiteit van den teekenaar, die met
zijn teekeningen blijk geeft van een
groote zin voor originaliteit en actualiteit.
Ditmaal werd de chef recherche verrast met een teekening, voorstellende
een caricatuur op de uniformen der
agenten der algemeene politie en die
van het politiepersoneel in dienst van
het Marine-etablissement, waarover onlangs eenige kwestie Ls ontstaan.
Een bizonder geslaagde caricatuur
ontving de chef van den politieken inlichtingen-dienst.
Deze caricatuur slaat op het verbod
om in het havengebied van Soerabaia
te fotografeeren.
Als prièce de milieu ziet
men op de teekening een vervaarlijk
kanon, waartegen een kittig jongmeisje, dat naar een fotograaf staat te
lonken, is geleund.
Van achter een bord, waarop het bovengenoemd verbod staat te lezen, komt
een agent van politie naar het tafereel
kijken.

Dunlop-kalender.
In het Nanking-theater is in den afgeloopen nacht diefstal gepleegd, waarVan de distributeurs voor Java en
bij postzegels en contanten werden ontNoord-ißurnatra van de bekepde Dunlopvreemd uit de theater-kas.
artikelen de N. V. Handel Maatschappij
De dader heeft zich door middel van „Dcli Atjeh", ontvingen wij een maandvalsche sleutels toegang weten te verkalender voor 1940. Op het schild een
schaffen tot het afgesloten gebouw en
op die wijze de kas kunnen bereiken, fraaie reproductie van een schilderij van
waaruit hij de recette van dien avond, Ger. P. Adolfs, voorstellende een straatten bedrage van ruim 90 stal, alsmede scène in Algiers.
enkele postzegels tot een waarde van

Mlle. Chalufour.

de oasarterreinen van Pasar Kodja kozen: ,De Vereenigde Staten."
en Pasar Priok worden herzien en
De lezing zal worden gehouden in de
verlaagd. Deze tariefsherziening heeft kleine zaal van den Kunstkring op Dinsverder het voordeel dat meer eenheid dag 9 Januari a.s om 8 u. 30 n.m.
ln de tarieven wordt bereikt.

Ter voorkoming van teleurstelling dienen adresveranderingen voor abonnprrTtpn op
eer. zoodanig tijdstip te worden
opgegeven, dat de blzonderheden daags tevoren ln het bezit
zijn van de administratie.

Jaarvergadering.

ALLIANCE FRANCAISE.
De afdeeling Soerabaia van de Allian-

Van „onbekenden" Marineteekenaar.

Dienst.

De leuze van dezen tijd, een film, belangwekkend voor toekomstige generaties is verfilmd.
„De jeugd marcheert" gaat hedenmiddag voor pers en genoodigden in het
Luxor-theater alhier.

en electriciteitstarieven.
ce Francaise heeft een lezing aangeDeze zullen nl. belangrijk worden kondigd, te houden door Mll e. Ch averlaagd.
-1 u f o u r, leerares in Fransche litteVoorts zullen binnenkort ook de ratuur in Dalat (Anam).
huren der kampongterreinen en van
Als onderwerp van deze lezing is ge-

Adresveranderingen.
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inheemsche

studenten-vereeniging.
Siswo-Matojo", de
Het bestuur van
vereeniging
Inheemsche
cultureele
onder studeerenden der artsen en
tandartsenscholen alhier, zal op 6
Januari a.s. in de aula van de Artsenherdenkingsavond
school alhier, een
houden ter viering van het derde lustrum der vereeniging.
Na een openingsrede zullen verschillende Javaansche dansen worden opgevoerd, oa. de Srimpi-dans, petilans en
een tajoeb-demonstratle.

Dienstregeling P. G. D.
De geneeskundige dienst wordt waargenomen van Zaterdag, 6 Januari, 1 uur
n.m. tot Maanda?. 8 Januari. 7 uur v.m.
door den gouv. Ind. arts M. Marjitno,
Krembanganbesar 18, tel. Zuid 1624.

„Internatio."

KOFFIE-EXPORT NAAR
NEDERLAND.
Noteeringen

’
Het 30-jarig ridder-jubileum.

Ter voorkomig van vergissingen deelen wij hierbij mede. dat de onlangs gehuldigde ridder W. M. O. niet P.. doch M.
Lohy heet en dat zijn rang thans is Eur.
sergeant lste klasse.
Hiermede zijn ce abusievelijke, ons
verstrekte opgaven gerectificeerd.

uitgereikt.

Aan de verschillende Kerkeraden is
verzocht om zooveel mogelijk de samenkomsten in eigen gemeente stil te zetten, opdat ieder
belangstellende in
staat zij deze oeconomische samenmem";
Moge
komsten te bezoeken.
gevoelen
om „de
geloovige de behoefte
gemeenschap der heiligen" te zoeken!

Izvestia.

„IZVESTIA"
beteekent „waar
heid". De Russische krant „Izvestia"
bevatte de mededeeling : ,Jtuslands
politiek wenscht rechtvaardigheid
en de verdediging der kleine mogendheden". Vandaar Finland.

a. z.
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zijn de nieuwe stoffen, welke
Kundandas op haar expositie

heeft tentoongesteld. Deze stoffen vormen een klasse op zichzelf en vinden hier ter stede
hun weerga niet! Komt Uze
eens bewonderen
geheel vrijblijvend natuurlijk?
Uw bezoek stellen w ij zeer
op prijs.

|
!il

KUNDANDAS.
—
Toendjoengan 30

Soerabaia &

S

m

is Hagemeyer's

bijdrage tot het herstel
van Uw normale huishoud-budget. Mevrouw!
Uw langganan heeft Kok roomboter al in
voorraad; laat vandaag nog een blik komen I

PIJPEN
— BIG-BEN
SIGAREN-KND?-

—

-. ■-■■«-—

I

zame, vitaminen-rijke roomboter, uit Australië geïmporteerd en aan de huisvrouw
in Indië gebracht tegen een prijs, dien ieder zich kan permitteeren.

Toegang vrij.

Weer ontvangen: BRAZIEL SIGAREN
(groote koppen) INSULINDE KOKERS
PERS
NICEX FILTER PIJPJES etc.

/

4250

.

Dat is Kok boter van Hagemeyef; voed-

VREDE EN WELVAART.

I wgï^ I
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op

7 Januari om 8.30 n.m.

Dat

omdat het steeds weer aanschaffen
a"
ep met dure "«"der vervalt,
w a 2^.
Gla■:,■a,
'os te verkrijgen, dus
vf j|r .voordeeliger
tl er« noüd<***- is en gemakkelijk ,
Pa**«e omdat
2e
Glad-af scheerzeep Is van
it en een krachtig en dicht
at,. " eUim
geeft dat niet indroogt -___^
en h 9»
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4067

tö^wSSf

,i <>,lw
nu zuiniger!
_:'ïr
OAÏl AF
re,i" '*

.

"

er £s nog boter, die nfetf duur is !

Soerabaja.

Onderwerp : DE WEG NAAR GELUK,
Spreker : de Heer W. C. BURGER.
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Technisch

VERHUISD

HEERENSTRAAT

—

VOLMAAKT

ACCOUNTANTSKANTOOR
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"
"
"

I

WASCHKLEEDING

j SOERABAIA

1

I

CASH 5% KORTING
Het laatste woord op het gebied van

I SAYELKOUL

HANDELSBANK. N.Y.

naar

I „ALCAIAR" F 22. p/e. I
I

NEDERLANDSCH INDISCHE

4229

0

Horlogemakers.

wachten"

VERG. DIERENBESCHERMING
Zuid 2681 of
1541.
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NIEUWE

het asyl
de Wonokitrilaan
er vele op een liefderijk tehuis.

"**■*■*—""■"■■

TOENixroENGAN

’

voor alle leeftijden.

j

Soerabaja.

U EEN HONDJE ?
ZOEKT
In
aan

Aansluiting op S. S. treinen van en
Soerabia en Malang.

G.mm. jOI

’

Toegankelijk

0.40.

Toegang vrij.

NONGKODJADJAR V. V.

.

CORRECT, TIME

programma.
Entree 0.25 en

0.20

„,„,

VEREENIGING.

B. 0. B. BUSDIENSTEN
~

0.60

Leider : de Heer F. van der VEER.

omgeving Cannaplein.

LAWANG

ANITA LOUISE in de
4*30 u* n*m- KAY FRANCIS
,rnnr
bui» en een speciaal voormagnifieke film: „IVIT BILL

Cursus voor Belangstellenden op Maandag, 8 Jan. 8.30 njn.

Brieven onder no. 6452 Ind. Crt.

KLOKKEN

’

M

en

’

I’

zonder kost

I

-- ’

v-m*

Prijzen der kaartjes.
Zitplaatsen tooneelurtvoering
0,60 p. p. plaatsbespreking
0,25 per plaats. Deze kaarten zijn ook geldig voor de dansvloer. Dansvloer
0,45 per persoon.
6455
HET BESTUUR.

GEMEUBILEERDE KAMER

AMERIKAANSCHE

—

■

u-

10

Soerabaia.
Wij verzekeren U een attractie-vollen avond !

VOOR DIRECT

ZOEKT

0.90
0.30

Zondas

VOOR HET EERST ALS MATINéE:

Tooneeluitvoering; aanvang 7.30 n.m.
„Non-Stop-Revue" met bijzondere dansen van de diverse
eilanden in de Molukken; ook Timoreesch Muziek (het moeilijke „SASANDO" instrument) wordt ten gehoore gebracht.
Tusschen de stukken attracties en muziek van de bekende „Avalon Boys".
Danszaal stadstuin.
Twee bekende bands zorgen voor muziek :
de „Dix Mixed Pickles", en de „Western Hawaiian Ovations".
Tusschen de bedrijven door attracties van de „Avalon Boys".
Mist dezen avond niet, zooiets komt niet geregeld voor in

WERKENDE
DAME
(veel op reis zijnde)

II

,

Staatsblad No. 13690 en den Adjunct-Inspecteur van het Princesselaan 21
Technisch Onderwijs te Batavia-Centrum, Serangweg 21.
AANVANG
9F./IR

-

’’ - ’’
1.20
0.45

«et

VERVULD.

*-KtJss^
I

-

LIMIT

_% |J

SOERABAIASCHEN STADSTUIN op a.s. Zaterdag, 6 Jan. 1940
waarvan de OPBRENGST geheel ten bate komt van de
MOLUKSCHE ARMLASTIGEN.

.

VACATURE

’

1.50

l^jriomf

Laatste algemeene kennisgeving voor het
GROOTE MOLUKSCHE FEEST in den

voor wis-, natuur- en werktuigkunde;
theoretisch en teekenonderwijs aan inrichtingen voor amHierdoor betuigen wij onzen
oacritsonderwijs voor :
innigen dank aan de Dienst1. Bouwkunde,
chefs, Collega's en het overige
2.
Werktuigbouwkunde,
Personeel der Gemeente, als3. Electrotechniek;
mede aan Pinkster-Broeders en
Zusters, ook Vrienden en Ken- c- praktisch onderwijs aan inrichtingen voor technisch- en
ambachtsonderwijs voor:
nissen voor de vele blijken van
ï. Timmeren,
deelneming, ondervonden bij
2. Vuur-, plaat- en machinebankwerken,
ons smartelijk verlies.
"s. Praktijk der
electrotechniek en het instrumentmaken,
4. Praktijk der automobieltechniek.
Mevr. L. Doeve-Bras
en Kinderen.
Aanmelding bij gezegeld rekest
15 Februari 1940 bij
oen Directeur van Onderwijs en uiterlijk
Soerabaia, 5 Januari 1940.
Eeredienst onder overlegging

6452 vcm *
a- een gezegelde geboorte-akte, of gezegelde akte van bekendheid,
oewijzen van werkzaamheden in de praktijk, behalve voor de
gegadigden voor de akte wis-, natuur- en werktuigkunde,
c* het einddiploma
technische school of gelijkwaardig getuigschrift, behalve voor de gegadigden sub c.
Het examengeld ad
25.— moet bij Afdeeling Kas van het
unüerwijsdepartement worden gestort. Het stortingsbewijs zal bij
«e aanmelding zijn over te leggen.
Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar Bijblad op

+

yy

MOLUKSCH SOCIAAL VERBOND

INRICHTINGEN VAN
TECHNISCH- EN AMBACHTSONDERWIJS.
*" 194° zullen worden afgenomen examens ter verkrijfr.**-*,»
van
een
akte van bekwaamheid voor :
a " f,
theoretisch onderwijs aan inrichtingen voor ambaohtsonderwijs

FAMILIE - BERICHTEN

Entree :
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Gevestigd
Dr. P. SCHÖNBAUM

Iheerenkleedinql

I ——

==== I

NAAR MAAT

TANDARTS

muurverf

MODERNE COUPE EN PRIMA AFWERKING
DE NIEUWSTE WASCHBARE FANCY STOFFEN

universiteit Weenen
in associatie met tandarts
M. KNAP

I

"*

SUNSPUN

F 20.50

TUXEDO

F 18.50

LONGBEACH

K^*^P'
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duurzaam'."

P. A. REGNAULT'S VERF-, INKT- EN

BLIKFABRIEKEN
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SOERABAIA
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SEMARANG

- BANDOENG - BATAVIA
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IN DE KLEUREN

ZWART-MARINE
BRUIN BORDEAUX
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Toko -Restaurant „BIET" (neptunus)
ANNEX BILJARTZAAL „K RAS"

] Be

EEN LEKKER HAPJE - EEN RUSTIG TERRAS
EN EEN AANGENAME PARTIJ BILJART.

-

AGENTSCHAPPEN

Telefoon Zuid ZES.
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DE INDISCHE COURANT

4046

zijn gevestigd te

:

BANGIL
bij den Heer
E. G. Kik s e n

N. V. WHITEAWAY LAIDLAW, TOENDJOENGAN, SOERABAIA.
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EN FANTASIE UITVOERING.
ZEER GESCHIKT VOOR

Ondomohenweg 32

Kaliasin 79 -85

SAFFIAN

ZEER BILLIJKE TARIEVEN

kerken, kantoren, hospitalen etc.

WEuJ'
Jfffj^

FRANSCH
I LINNEN
1 percost. f 15^0
4 COST. voor f 55■-

BOXCALF,

WERK
PRIMA
Sr^^vB
TEGEN
huizen, fabrieken, scholen, No|S

Hpfl

AIRC6OL TROPICAL
COSTUUM F 24.50 „
VERDER ONZE SPECIALE
AANBIEDING IN

MODERNE TASCHJES, ELEGANT EN
PRACTISCH IN FRAAIE LEDERSOORTEN O.A.

Wij leveren steeds
voor muren
van

I

LEDER

ECHT

4197

i

Bl^'
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F 19.50
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WANDELTASSCHEN.

PALMENLAAN 63-65
TEL ZUID 695

WOOLSPUN F 20.50 p.cost.
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bij den Heer
Njoo Tiang Poo
Telef. 110.

C.

DJEMBER
bij

kortin 9

bij den Heer

de ccupon-

J. F. H.

bij

S
i

SINAASAPPEL.
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BELEGDE BROODJES, WARME SAUCIJZE- en GAR-

NALENBROODJES, RESOLLES, KAASBROODJES en

KRENTENBOLLEN

PI

u 1t u

r a

Broodfabriek „DE JANTJES"
3628
Rozendoornlaan 2

Co.J
|5

-

Telf. 3627 N.

-4119

Ondomohenw. 2

- Telf.

Z.

Heerenstraat 52 (tusschen Roodebrug en Perak blvd) Tel Nrd. 835

PRIMA CHINEESCHE en EUROPEESCHE KEUKEN.

GEZELLIG BUITENZITJE
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GEEN
4228

VERHOOGDE PRIJZEN.

B M. _L I

Kediristraat

58.

MODJOKERTO

bij den Heer
Ong Tik Wie
Rijwielhandel „La Velocipe.le*

NONGKODJADJAR
bij den Heer

L. H. Klinkhamer.
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Bij contante aankoop 10 % Reductie.
Een uitgebreide
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PROBOLINGGO
bij den Heer
J. N. Schröder
Hotel Probolinggo.
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Algemeen dagblad van voornaam gehalte, bevat tevens tweemaal
per dag een uitvoerige Indische rubriek, met telegrammen, artikelen en overzichten en op Zondagochtend een bij blad, geheel
gewijd aan de Overzeesche Gewesten.
VOOR VERLOFGANGERS EN REPATRIEERENDEN.
Het beste middel, om in Nederland volkomen op de hoogte te
blijven met alles, wat er in Nederlandsch-Indië omgaat.
Proefnummers worden gaarne toegezonden.
ABONNEMENTSPRIJS VOOR NEDERLAND F. 3.50 p. kW-
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SD3OARDJO
bij den Heer

L. Th. Lncardie

TOELOENGAGOENG en
TRENGGALEK
bij den Heer
W. P. Bertsch
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SPORTBEKERS

Telefoon 116100
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Tel. 449 Z.

bij den Heer

J. de Rochemont

MALANG

Restaurant en Bar „KLEIN SHANGHAI"

ï~~ WORSTFABRIEK
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Eigen Kantoor.
Kajoetangan 12
Telf. Malang 508

GEOPEND
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LAWANG
bij den Heer
J. Ch. S. M. Bran g e r t
Meling 6
Telf. 52.

MADIOEN

zijn ook gedurende de kantooruren verkrijgbaar.

MINERAALWATERFABRIEK

SOERABAIA

Hoofdkaas per ons

KERTOSONO
bij den Heer
Nie Kok Tien

Zuivere Vruchtensmuah.
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0.20; Pekelvleeseh, gekookt per ons Ö.20;
0.15; Gestoomde Rookworst per pond 0.85;
Geldersche Rookworst per pond 0.85; Bier en Knakworstjes per

Rookspek per ons

bij den Heer
G. L. B ro c x
Semampir 14.
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BODJONEGORO
bij den Heer
W. D. de Graaff.
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Onderdeelen in voorraad.
Prijscourant gratis.

NIPPON SHOKAI
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Sambongan 72
Telf. Noord. 3704.
SOERABAIA
3820
BATAVIA-C.
SEMARANG.

VANISHES
THE
LADY
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VERTOONT EEN FILM
VOL GEESTIGEN HUMOR EN.... MYSTERIE
MATINéE'S:

Zondag 10 u. v.m.

een

en

’

0.25 en

’

0.40.

DIE VERDWEEN)

u naast kostelijk amusante momenten ongeloofelijke spanning en aangename afwisseling
Het nieuwste PARAMOUNT WERELDJOURNAAL en POLYGOON NIEUWS.

verhaal, dat

Vooraf:

de avontuurlijke film:

Entree

(DE VROUW

4.30 u.

n.m.

GARY COOPER

D ESIR E"' en een

—

MARLENE DIETRICH

in

aardig voorprogramma.

Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.

A. S. WEEK

brengt

i

Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.

presenteert WARNER BROS' een filmwerk vol verrassingen en sensatie

„DUST BE MV DESTINY"
met

JOHN GARFIELD

—

zwervers»

PRISCILLA LANE.

4154
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VRIJDAG 5 JANUARI 1940.

vangst. En bij hst vertrek der delegatie uit Finland, op het eiland Aland,
waar de boot aanlegde, kwam het tot
„een volksbetooging haast zonder
weerga". Bij een badplaatsje, Marienham, bracht het Finsche volk den
zes mannen een laatsten afscheidsgroet: onder (gejuich en- gezang haalde men hen van de boot en bracht
hen naar het Kurhaus, en toen de gedelegeerden by hun schip terugkwamen, hadden de badmeisjes de honderden, ruikers, die. de delegatie met
zich voerde, aan den buitenkant van
het vaartuig opgehangen en het dek
geheel met berkeboompjes versierd.
„Toen volgde nog een formeel bombardement met groote bundels seringen. En met de vracht der opgevangen bioemtuilen beladen, voeren wij
heen."
De schrijver geeft dan een beschouwing- over den aard van het Finsche
volk, die in deze manifestaties tot
uiting kwam, een natuur „zoo waardig,: zoo edel, zoo streng zich houdend
binnen de maat van fatsoen, zelfhij
schoonheidszin";
achting en
Finnen
„volk
een
met een
noemt de
zeer hoog karakter, een volk van
adel". Hij vervolgt:
„En dan *e .denken, dat de Tsaar
ih zijn omrasterde en scherpbewaak.tevilla 'bij Peterhof een* woord slechts
hseft te spreken, om levenslang door
dït zoo nobele volk te worden gedragen op de handen, met dezelfde geestdrift, waarmede het thans een paar
dagen, lang zijn onverhoorde voorsprekers huldigde!..."
Wij zien in onze gedachten Tsaar
Stalin die nu, zittend in zijn even
scherp-bewaakt Kreml, de overweldiging van ditzelfde nobele Finsche
volk tracht te volvoeren, tot dusver,
tot vreugde van alle weidenkenden,

-

naar het vaticaan begeven
voor een bezoek aan Paus Pius XII ïvr ITALIE EN ZIJN GEMALIN hebben zich dezer dagen naar het Vaticaan begeven
Ziet hen hier bi^ liet verlaten van de Basiliek van Sint Pieter, vergezeld van
het Pauselijke Hof Koningin Fl
lo°pt aan den arm van Prins Ruspoli, grootmeester van het Heilige Officie.
Naast den koning en keizer mer
«"done, kamerheer van den Paus.
I

KONING VICTOR EMANUEL VAN ITALIE ZIJN GEMALIN hebben zich dezer dagen

TV^

"*

HET FINSCHE VOLK IN ZIJN
STRIJD VOOR VRIJHEID.
Verslag over de reis van een internationale
delegatie, welke in 1899 naar Rusland
ging om voor de Finsche onafhankelijkheid
te pleiten.
WAT WIJLEN PROF. VAN DER
VLUGT ER OVER SCHREEF.

lioen zielen tegenover de macht
van een heerscher over honderdtwintig millioen, die de
schande
met

van het geweld, dat

hu Pleegt? Nooit was
zoo machtig onder de Rusland
volkeren
nooit waren de
volkeren
zoo
sprakeloos tegenover
Rlßland a]g
nu... Naast Finland
vertraot
iJ DreyfUs

aiftanSw
Mn
Maar T
de misleide
natie kan haFrankryk kan
in zyn

Dre^s Cs^len
lliSoni;e^
hersteTen t

eer. Nicol aas
tig, om Finland te
zijn recht..."
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TSAAR NICOLAAS II.

beweging onder
alle beschaafde en vrijheidlievende
volken, om Finland van verdere onderwerping te redden. Een groote
adresbeweging van een half millioen
menschen uit nagenoeg
aam voorname
Q+
' alle Europeesche en andere landen
wilde den Tsaar zelf bereiken, den
gnjpt Keizer aller Russen van verdere on6
nsche rechtmatigheden en onderdrukking
afhouden, en deze beweging is het
geweest, waarvoor de nobele prof.
te »„m
Van der Vlugt en zijn vijf metgezellen de reis naar Petersburg hebben

J
staan in het begin
h o jvan
6'zesde en
laatste artikel, «lat

Toen ontstond die

Vlugtoverzijn^eteSJS/an er e manaiien
met vijf

d

?
dapperfÏ?T"
i

menschen van allerlei
teit*)
geschreven hee t
ons aan, dat het
volk veertig jaar .

-

S e^

Sn^Tï

öoor Rusland werd
het nu onderdrukt dreigt

211??^'
roerd, wanneer wij wftï'ff
aan
geschiedenis van vroeger din Inde?
e aan ril
gevaren van
heden denken. o
wanneer het

onverhoopt

mocht verliezen,

'

kwam het

oktoen
geweten der wereld
in

nu'Sschte^ero^
volken'
om i L f °€ri ng
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bij' alle
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exander H, die van
n
e
beerscht
het er op a o
heeft, leek
et door een
personeel; UI

"?r^

bonden hertogdomTn^l^ v,er"
tere tijd aan zouw and een be"
er zelfs een
.In «83 was

en:
lanS
?nmIL?*?

g bijeen -?e"epen, die de wetge
V
het land
moest verbeteren
keizer, Alexander nr _£e volgende
op den troon
heeft » * tot 1894
sloeg
een andere richting innT^
wetgeving moest in „"T"* Fin sche
ming met de Russische
Stem~
bracht: en zoo werd in 1890
he t
sehe post-, tol- en muntwezen
I
het Russische gelijkgeschakeld
einddoel was kennelijk, Finland «' +
een Russische provincie te matn+
Helaas zette Nicolaas lï, die
lat '
het slachtoffer der bolsjewiki gewo
den is, onder den druk van
Panslavisme, de politick van ziin

wS

vader voort. In

V«~

h^
Februari van hit
wij hier schrijven

Jaar, waarover
haalde hij een streep door de reen'
ten van den Finschen landdag en"
het was duidelijk, dat dit het
van de Finsche vrijheid zou
worden

einde

Het waren : d" Fransche senator
Tra
voorzitter van het Verbond tot
having der menschen- en burgerrechten
"Hnsch.Zweedsche
baron A. E Nordenskjöld
(de beroemde
ontdeklcingsreiziger) prof Emi
Ho Brusa, hoogleeraar te
Turijn, de
geoloog Brogger en de
Deensche ophthalmolooe
g
ör. Norman Hansen
*)

«eux

j

gatie niet kunnen ontvangen. „Het
deed den minister nauwelijks minder leed dan ons, maar de zaak was
nu uit." Zoo luidde het na een telefoongesprek, dat met generaal Hesse heette te zijn gevoerd. Wel rekte
dringend verzoek
de commissie op
Bestudeering rijst-cultuur.
van Goremykine nog eenigen tijd
Officieel wordt uit Batavia gehaar bezoek te zijnent, maar de
zending naar Rusland was intusschen seind, dat aan ir. Van
der
G i e s s e n, hoofd van het landvergeefs geweest.

STUDIEREIS NAAR INDO-

"^euen m

Ziehier de woorden van
schen hoogleeraar w
Vlugt in het

die tevens hoofd van de rijkspolitie vergeefs.
was. Maar ook deze tocht was verIn zijn slotartikel, geeft prof. Van
geefs. Den dertigsten Juni ontving
Vlugt een nabeschouwing over de
der
de minister de gedelegeerden in audie hem zoo na aan het hart
zaak,
diëntie, en hij verklaarde zelfs: „de lag. „Onbetwistbaar",
zoo schrijft hij,
Keizer, mijn doorluchtige gebieder, is
getuigenis
der historie: de
genaakbaar voor iedereen. Maar den „is het
loyaliteit
vrij
van een
volk heeft einweg te wijzen, een raad te geven
hooger
waarde dan de onderhoudt mij ten goede heeren, dat ik deloos
worpenheid
zelfs .an millioenen slamij te dier zake beleefdelijk
verhij
ven,"
geeft den moed niet op,
en
ontschuldig, zij ligt ook weer buiten
den
nog eenmaal de scheldat
Tsaar
mijn machtskring." Maar het hoofd
van
oogen
len
de
zullen vallen. Het
delegatie,
der
de heer Trarieux liet
geweest,
is
dezelfde
die later de
mam
niet los. Tenslotte kreeg men '
het zwakheid van zijn karaker en de
advies „Gaat zoodra gij kunt
naar
Peterhof, en wendt U daar recht- voosheid van zijn regime op zoo
streeks tot den adjudant van dienst" "wreede wijze heeft geboet.
Naar Peterhof. Maar op dien tocht
"J. A. S.
werd het duidelijk, dat de Russische
hooge heeren een loopje met de delegatie namen. Men ontmoette
allerlei autoriteiten, den minister van
oorlog, Kuropatkine, den procureurgeneraal der Heilige Synode, PobeVAN EUROPEANEN.
donostzev, leeraar van den ontsla- AANWAS
pen Tsaar, „drijfkracht en stuurman
van nagenoeg heel het keizerlijke reOorlogsconsequentie.
geeringsbeleid van de latere jaren
De invloed van de oorlogsomstanaartsvijand van West-Europa en zijn
digheden
komt, naar Aneta seint, ook
vrijheidszin, profeet van het Slaventot uiting in den aanwas van de Eudom als levensvorm van de toeropeesche
bevolking te Batavia, welkomst.'*" Deze en andere menschen
begaven zich naar Peterhof, maar èa ke na ultimo September van dit jaar
abnormale afmetingen heeft aangecommandant van het Paleis, generaal Hesse, die de delegatie tenslot- nomen.
te bij den Tsaar moest introduceeBedroeg de Europeesche bevolking
ren, was „toevallig" nergens te vin- eind September j.l. 48.513, per ultimo
den. Eigenlijk alleen Nordenskjöld, December was het aantal 49.290, ongaf de hoop nog niet op. Doch den gerekend de met de mailbooten van
volgenden dag, Zondag 2 Juli, bleek 28 en 29 December aangekomenen.
de treurige waarheid op een bezoek
Hiertegenover loopt het aantal uit
bij minister Goremykine, die uiterst
gemeente vertrekkende personen
de
beleefd was; de Tsaar zou de delesedert dezelfde maand gestadig terug.

BINNENLAND.

„...De zaak is verloren. Wat
vermag het goed recht eener
natie van twee en een half mil-

voelt

hand"
dè

No'or^he

TWEEDE BLAD

DE INDISCHE COURANT.

aanvaard.
Wij laten nu iets uit zijn boeiende,
prachtig gestyleerde en
diep-menschelijke verslagen volgen, de lezer
kan zoo nog een indruk verkrijgen
van de tragedie, die zich ook in die
dagen met Finland heeft afgespeeld.
„En nu het verhaal onzer omzwervingen door de officieele wereld der
Russische hoofdstad," zoo begint
prof. Van der Vlugt in zijn tweede
stuk, na een algemeene uiteenzetting
zijn eigenlijk verslag:
„Zij begonnen, op Maandag den
26sten Juni met een rit naar het hotel van den baron Freederickz, den
minister van het Keizerlijk Huis. Het
was nl. den heer Trarieux voorgekomen, en geen onzer had twijfelr
geopperd aan de juistheid varf dat
oordcel, dat deze dignitaris de aangewezen man zou zijn, om voor een
commissie als de onze den toegang
te openen tot den Tsaar...
„Op Dinsdag den 27en werden wij
toegelaten. Wij hadden reden om aan
te nemen, dat tot dusver noch onze
komst noch onze gangen een zweem
van argwaan hadden gewekt bij de
politie. Waarschijnlijk had dus.ook
de minister Freederickz geen flauw
vermoeden van de vraag, die wij hem
wenschten voor te leggen..."
Deze , verwachting bleek. juist. De
minister, die deze heeren overigens
zeer hoffelijk ontving, was niet op
hun komst of hun verzoek voorbereid, en begreep er ook niets van,
ondanks de uitleggingen van den
woordvoerder, den heer Trarieux...
Het is een genot dit verslag te
lezen, maar wij moeten nu wel zeer
kort zijn. Baron Freederickz verwees
de delegatie naar den minister van
binnenlandsche zaken Goremykine,

bouwkundig instituut te Buitenzorg,
en ir. Makal i w y, landbouwWat nu volgt, is het ontroerende
voor de kolonisatie in de
verslag van het bezoek der delegatie consulenten
Zuidervan
Ooster-afdeeling
aan Finland.
Borneo, is toegestaan een studiereis
„En nu begon dan," zoo schrijft van drie weken naar Indo-China te
prof. Van der Vlugt, „een kapittel maken, ter bestudeering van de rijstuit ons leven, niet meer dan 34 uren cultuur in het delta- en meerengelang, maar binnen dat kort bestek bied van Mekong, in het Cambodjaoverstelpend

rijk in aangrijpende
ervaringen. Letterlijk alles wat wij
in dien tijd doorleefden, moet en zal
ons onvergetelijk blijven, hoe oud
wij mogen worden. De bewoners van
het groothertogdom
het werd al
reeds gezegd
durfden zich niet
meer verlaten op post en telegraaf.
Maar zij hebben de telephoon
Welnu : de ingezetenen der streken,
die wij zouden doorreizen, waren door
dat middel van gemeenschap op öe
hoogte gehouden van onze gangen
te Petersburg, van onze
afwijzing,
nu laatstelijk ook van onze voorgenomen reis langs hunne woonsteden... De reeks der dankbetuigingen
ving aan te Wijborgh, de eerste
pleisterplaats van Finland. De trein
hield daar om twee uur na middernacht even stil. Bij onze aankomst
dus in het holle van
den nacht,
stonden er in de straten en op het
perron honderden menschen, duizend misschien, om ons, dat wil natuurlijk zeggen : onze lastgevers, de
onderteekenaars der adressen, erkentelijk te groeten
Zoo ging de
reis verder. Op een volgend station
zong de bevolking met betraande
oogen de delegatie een paar liederen
toe : de beide nationale hymnen van
Finland. Ze gingen ons door de ziel."

—
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In de toenmalige hoofdstad

Hel-

—

Diefstal

van

Tooverlantaarn.

132 vulpenhouders.

Torpedoradio.
Onze Band o e n g sch e correspondent schrijft:
EEN HARDNEKKIG GERUCHT
Een brutale insluiper heeft het
WIL, dat de Duitschers er in
aangedurfd op" klaarlichten dag uit
slaagden de „Royal Oak" te torpeden winkel van den boekhandel Visser
deeren door gebruik te maken
te Bandoeng een groote doos vulpenongemerkt
weg
te
halen
en
houders
van een nieuw systeem, waarbij
weer te verdwijnen. In de doos zaten
richting en explosiemoment van
niet minder dan 132 vulpenhouders,
de gebruikte torpedo radiogratot een waarde van ongeveer 170.
fisch werden bepaald. De torpedo
Wel een erg brutaal stukje als men
op
een
bedenkt dat de winkel staat
zou onder water zijn afgevuurd,
Bandoeng,
der drukste punten van
onder de
door een radio-golf
op den Bragaweg vlak tegenover de
zijn gestuurd en
„Royal Oak"
sociëteit Concordia.
op het moment, dat zich de hel»

’

sehe machine onder het schiß

Brutale inbraak.

bevond, werd met een nieuwe radiogolf de torpedo tot ontploffing
gebracht. Wel staat vast, dat het
machtige schip (29.000 ton) door
méér dan één torpedo gelijktijdig
werd geraakt, waarna het kapseisde en zonk.

In den nacht hebben inbrekers
zich toegang weten te verschaffen
tot een kleermakerij aan den Passer Kosambiweg te Bandoeng, waar
zij uit de étalage ettelijke rollen zg.
militaire stof van grijsgroene kleur

wegsleepten.
Het zullen wel heel wat rolletjes
zijn geweest want volgens den onfortuinlijken eigenaar van de toko werd Geld
er dien nacht niet minder dan 1100
OORLOG IS VERMOEDELIJK DE
meter militaire stof gestolen ter
ter
liefhebberij
KOSTBAARSTE
waarde van
770.
Engeland
dat
wereld. Men taxeert,
en Frankrijk, wanneer men drie jataoen
ren lang wil vechten, een bedrag
Op Nieuwjaarsdag hebben enkele van
20.000.000.000 (twintig duizend
vindingrijke Inheemsche broeders maal millioen gulden) zullen hebgetracht op een gemakkelijke wijze ben te .besteden voor aankoop van
alle mogelijke dingen in Amerika.
een extra duitje te verdienen.
oogenblik heeft men in AmeOp
Met Nieuwjaar is het immers een rikahet voor
dat doel ongeveer
goede gewoonte dat men alles, wat
14.000.000.000 (veertien duizend
Europeaan is, geluk komt wenschen. maal millioen gulden) klaar liggen
Zoo komt de melkjongen met een en in Canada
4.000.000.000 (vier
kaartje, de krantenlooper, de jongen duizend maal millioen gulden). De
rest is natuurlijk een peulschilletje.
van de slagerij, ja wat niet al.
Wat was dus wel gemakkelijker dan
ook kaartjes met gelukwenschen te
laten maken en huis aan huis „slaDe Britsche Leeuw.
mat taoen baroe" te wenschen, zoo
dachten verschilende slimmerds in
IN HET PLAATSJE PINNER in
Bandoeng.
Middles&x vormde een leeuw aanZoo gedacht, zoo gedaan, en op leiding tot een plaatselijk relletje.
Nieuwjaarsdag kregen bewoners van De achttien maanden oude „R overschillende Europeesche wijken be- n a" werd in een weddenschap
zoek van Inlanders met een keurig gewonnen door een zekeren meneer
kaartje, waarop gelukwenschen van Thompson. De plaatselijke luchtafweer had iets tegen het dier en
„koelie reinigingsdienst gemeente".
dat het een geweldig gevaar
zeide,
Vele namen het kaartje met dank
bij luchtaanvallen, waarin ontvangst en een kwartje of halve beteekende
op een verzoek aan het Ministerie
gulden werd dan wel afgeschoven,
Binnenlandsche Zaken uitging,
maar deze koelies, die geen koelies van
Thompson te verbieden den
waren, kwamen, ongelukkig voor hen, meneer
leeuw te houden. De schoolkinderen
ook bij gemeente-ambtenaren gelukprotesteerden. „Rona is zoo tam als
wenschen aanbieden. Deze Europeastel je voor, dat die
een poes
nen wisten beter en al spoedig bleek gevaarlijk zou zijn."
het bedrog. Nu zal een vijftal Inlanders zich voor dit bedrog voor den
rechter moeten verantwoorden.
Litvin-off!

....

’

„Slamat

baroe."

’

’

’

EEN REDDING.

TOEN LITVINOFF, de eens zoo
machtige Russische Minister van
Buitenlandsche Zaken een bezoek
bracht aan de opera te Moskou, neBang voor
geerde de kaartjescontroleur hem
Bij Tandjong Poera w?^ een .vergeruimen bij
slaggever van de „Dcli Crt." die een plaats aan te wijzen. Toen
hij eentocht maakt door de overstroomde maal zat in de stalles, schoven de
gebieden getuige van het - volgende menschen rondom hem een paar
voorval:
stoelen op, zoodat de eens zoo beEen Inlandsehé vrouw was met een langrijke commissaris temidden van
sampan van haar (midden in het een kring leege stoelen kwam te
water gelegen op palen gebouwde) zitten.
huisje naar den weg gekomen om in
a. z.
de kotta boodschappen te doen. Zij
liet thuis een ziek dochtertje en een
driejarig knaapje zonder eeniig toeEen eenvoudige landbouwer stapte
zicht achter.
toen resoluut het water in, gekleed
De kleine jongen verliet op een geen wel, en bracht het kind in veiliggeven oogenblik het huis, wandelde heid, waarbij hemzelf het water tot
door het water naar den rand van aan de borst reikte.
het erf en kwam toen in een dieper
En aan belangstellenden had hij
gedeelte, zoodat hij tot het middel geen
gebrek; toen kon men wel blijwegzakte en blijkbaar geen raad
venstilstaan.
meer wist. Aan huilen en gillen was
Het bleek ons, dat men bang was
geen gebrek!
Op den weg passeerden mannen, voor krokodillen!
vrouwen en kinderen, die naar het De parit stond in open verbinding
kind keken, doch rustig doorliepen, met de rivier en aangezien de Bazonder een hand tot redding uit te tang Serangan een verblijfplaats van
steken. Tenslotte was er echter één, „ibo-eaja's" is, vreesde men, dat de
die inzag, dat het kind groot gevaar ondieren wel eens in den parit konliep; het stond aan den rand van een den verschijnen, zoodat men zich
diepen parit en maakte telkens aanliever niet met het huilende kind
stalten om verder te gaan.
bemoeide...

krokodillen.

sche.
Hierbij zal speciale aandacht worden geschonken aan de moeras-rijstcultuur en de drijfrijstcultuur.
Genoemde heeren vertrekken 16
dezer met het Knilmvliegtuig.
De studie houdt verband met de
wenschelijkheid om in de moerasgebieden van Oeloe Soengei een betere
rijstcultuur tot stand te brengen.

AFVOER-RESERVE.
K.P.M.-schepen uit de vaart.
Het K. P. M.-schip „Schouten"
is dezer dagen uit de vaart genomen en in de zg. afvoerreserve
opgenomen, terwijl het in de bedoeling ligt ook de „Van Spilbergen" binnenkort buiten dienst
te stellen en in deze reserve op
te nemen, aldus de „Javabode".
Beide schepen lagen vóór het uitbreken van den Europeeschen oorlog reeds in de afvoerreserve, doch
zijn, wegens het enorme interinsulaire vervoer in de afgeloopen maanden, tijdelijk weer in dienst gesteld.

Akten van toelating.

singfors, waar het plein bij de aanToegelaten is tot de uitoefening der
komst der delegatie zwart van de
genees-,
heel- en verloskundige prakmenschen stond, waren in het
tijk
in
ongeveer
„Bronhuis"
driehonderd
Nederlandsch-Indië als arts
leden van den Finschen adel verzaLiem Khoen Kie
meld, om de delegatie aan een noenToegelaten is tot de uitoefening
maal te ontvangen. Ook van deze der genees-, heel- en verloskundige
bijeenkomst geeft prof. Van der praktijk in
Nederlandsch-Indië als
Vlugt een aangrijpend verslag. De
arts
K
o
esè
n.
dankbaarheid der Finnen die daar
Toegelaten is tot de uitoefening
tot uiting kwam, van het volk van
hoog tot laag schokte de gedelegeer- der tandheelkundige praktijk in Netandarts
als
derlandsch-Indië
den in het diepst van hun ziel.
Van Helsingfors ging men naar het Chian Tee Su.
Toegelaten is tot de uitoefening
thans door de Russische bombarder art-senijbereidkunst in Nederdementen zoo wreed geteisterde
Abö. Ook daar was het weer bij bevollandsch-Indië als apothekers-assisking en autoriteiten dezelfde onttente mej. H. G. V a r v i k.

—

NIEUWS UIT BANDOENG.

1

DERUS ISCHE GEVANGENEN, die den Finschen troepen in handen.
over het algemeen zeer slecht uitgerust en
vooral ""i
doende gekleed. -De Finsche bevelhebber aan
het
«
neraal Wallenius, ondervraagt in het bijzijn van
Russischen gevangene.
vallen,

zijn

Noorde^k fron?

Finschesoldaten' fe,

VRIJDAG 5 JANUARI 1940.
VERGROOTING OPPERVLAKTE
VAN TJILEUNTJA-MEER.

DE INDISCHE COURANT.

Hotel Pension „HERMINE"
RAMPAL
MALANG
TEL.
—
—
aan
der

MALANG.
(Van

onzen correspondent.)

Uitvoering in 1940.
het „A.1.D." verneemt,
Naar
heeft de afdeeling waterkracht
van het departement van V. en
W. plannen in studie om het peil
van het meer van Tjileuntja op
te stuwen tot een hoogte van vijf
meter boven den huidigen waterstand.
Met dit groote en uitzonderlijke werk zal zeer waarschijnlijk in de loop van dit jaar reeds
een aanvang gemaakt worden.
plannen, die opgenomen
Deze
zijn in het werkplan van eenige
jaren geleden, houden verband
met de toenemende behoefte aan
electrische energie.
De verhoogde waterstand zal
verkregen worden door ophooging van den bestaanden dam
en geschiedt door het in werking
stellen van de stuwwerken, welke men daar reeds aantreft.

Terug van verlof.

BREIDDE UIT

De heer Ch. H. Rogge, boekhouder van de stadsgemeente Malang, keerde Woensdag te dezer stede van buitenlandsch verlof terug en hervatte Donderdag zijn werkzaamheden ten raadhuize.

—

INTERNIST en

'De malaria-bestrijding

vergt uitgaven

ad
642 en de bestrijding vanandere
volksziekten
1617. Het regentschap
beschikt over een mantri-malaria, een
mantri-verpleger en een mantrl voor de
leprabestrijding. Voor de bestrijding
van de tuberculose wordt een subsidie
van
400 gegeven aan de plaatselijke
afdeeling van de S.C.V.T. ten behoevs
van de exploitatie van het consultatiebureau aan Semampir. De kosten van
het ziekenhuis te Paree worden geraamd
15.436, waaronder begrepen is een
op
bedrag ad
850 voor herstellingen en
vernieuwingen.
Wat het verleenen van verloskundige
hulp betreft, wordt aan een 4-tal particuliere vroedvrouwen te Paree, Pareredjo, Badek en Kandangan, die daarvoor in aanmerking komen, een maandelijksche toelage gegeven als compensatie voor het geven van kostelooze hulp
aan onvermogende kraamvrouwen.
Door de gemeente Kediri wordt voor
dit jaar voor openbare gezondheid
f 38.350 opgebracht. De sportterreinen
en het zwembad vorderen een uitgave
2697. Voor malaria-bestrijding en
ad
andere maatregelen in het belang van
de volksgezondheid wordt
2201 uitgeeen
gemeente
heeft
mantritrokken. De
malaria en een mantri voor de scholen
ln dienst. Voorts wordt voor de bestrijding van de tuberculose een subsidie
van 500 gegeven voor het consultatiebureau van de S.C.V.T.
De kosten van de ziekeninrichting
Gambiran worden geraamd op 32.713.
Ten slotte wordt voor het verleenen van
verloskundige hulp een toelage gegeven aan een particuliere vroedvrouw.
Er is een vroedvrouw voor het geven
van hygiënische voorlichting en demonstraties voor doekoens, terwijl ln den
loop van dit jaar een vrouwelijke
hygiene-mantrl voor het voeren van
verloskundige propaganda zal worden
aangesteld.

’

’

’

’

’

Uitsluitend voor consultatieve

praktijk.
Spreekuren ; B—lo en 5—6 en
verder volgens afspraak
J. P. Coenplein 5
Telf. 1106

M A L A N C.

4235

Woensdag werd ten residentiek.antore
het huwelijk voltrokken tusschen den
heer W. M. de Raad, geëmployeerde der onderneming „Soember Soeko
Tangkep" bij Dampit, en mej. M. Leonhardt alhier. Als getuigen fungeerden de
heeren Van Heiten, ambtenaar Pro Juventute, en Dieterman. Er was eenige belangstelling bij dit plantershuwelijk aan-

’

’

’

’

Coöperatie.
vereeniging
Door de coöperatieve
„Doho", werd in het verkoopkantoor
aan Modjoroto de Bste jaarvergadering
gehouden. Over het verslagjaar werd
een winst gemaakt van rond 250. Zooais gebruikelijk is, werd ook dit jaar
10% van de winst bestemd voor liefdadige en sociale doeleinden.

’

MODJOKERTO.
(Van

onzen

correspondent.)

Geestelijk leven.
De zendelingen mej. I. Roussouw en
mej. E. Loots zullen een reeks van
Evangelische voordrachten houden in de
zaal van het raadhuis alhier, aanvangende des avonds te 7 uur, en wel op
Vrijdag 5, Dinsdag 9, Vrijdag 12 en Dinsdag 16 Januari 1940.
Een ieder zal welkom zijn.

Mutaties.
De heer H. Wermuth, stationschef te
Modjokerto, werd naar Soerabaia overgeplaatst en zal alhier vervangen worden door den heer Soebakar.
De heer ir. J. C. Gerlach, landbouwconsulent, is van Modjokerto naar Loemadjang overgeplaatst.

Het was thans tijd de politie in den
arm te nemen en men begaf zich naar
de woning van den vriend, die afwezig
was. Doch wel was er een rijwiel, terwijl de politie er mede een handdoeK
vond en een vulpen, beiden het eigendom van den ln het zwembad beroofden
mr. D. De handdoek v/as voluit met den
gemerkt! Wat later werd de
naam
dief, een zekere T j i e n, gearresteerd. Hij bekende, behalve
he t rif w iel van den heer
G. nog 5 andere fietsen
te hebben gestolen. Het
horloge van mr. D. was reeds verpand,
de sigarettenkoker verkocht. Aangezien
het hier een diefstalzaak en geen verduistering betreft, zal de eigenaar het
horloge zonder betaling van de leensom
t.z.t. uit handen van den rechter (misschien dus... uit eigen handen!) weer
mogen terugontvangen.
Het bleek, dat de dief en zn vriend
Zondagochtend om 10 uur naar het
zwembad gegaan waren om hun slag
te slaan. Teen aan het loket aan de
beide armoedig gekleede en Maleisch
sprekende personen medegedeeld werd,
dat ze
1 per persoon entree moesten
betalen (gedurende den Zondagochtend
kunnen gedurende de Malang Zwembaduren personen buiten de stad tegen betaling van 75 et en stad'genooten tegen
1 toegelaten worden, bleek, dat zij
zooveel geld niet bij zich hadden. Met
moeite konden ze gezamenlijk 1 fourneeren, waaróp de een, de fietsendief,
naar binnen stapte en de ander buiten
bleef wachten, onderwijl een gesprek
aanknoopende met een chauffeur.
De dief ging een vrij kleedhok in de
rij binnen, en daar er geen toezicht was
in de corridor, kon hij gemakkelijk andere kamertjes binnensluipen. In het
zwembassln is hij niet geweest. Uit een
kamertje, ln gebruik genomen door
een controleur B. B. uit Blitar, te Batce
gelogeerd, nam hij een handdoek mede
en deponeerde deze in het kamertje van
den bestolen mr. D. Dit deed hij, zooais hij later toegaf, om de aandacht van
hem af te wentelen.
Dat hij daarin geslaagd ls moge blijken uit het feit, dat de politieman, die
bij het onderzoek op Zondagmorgen de
handdoek van den controleur vond,
dezen vol plichtbesef dadelijk ging
f ouilleeren!
De vraag rijst, of er niet bepaalde
maatregelen getroffen kunnen worden
teneinde in den vervolge rijwieldieven
e.d. uit het zwembad te weren op de
Zon- en feestdagen.
Het principe „volksbad" is heel aardig,
doch dit mag niet tot excessen leiden en
ongunstige individuen dienen geweerd
te worden. Misschien zou de gemeente
ertoe kunnen overgaan, een of andere vorm van introductie in te voeren,
zoodat men eenige waarborg heeft, dat
geen toealthans beroepsmisdadigers
gang kunnen krijgen.
Met ingang van Donderdag, werd het
toezicht van gemeentewege verscherpt.
Instede van de controle over de gangen
beneden en boven aan één persoon op
te dragen (die dan meestal halverwege
op de trap ging zitten, zoodat hij de
gangen beneden noch boven kon overzien!), werd in iederea gang een apparte
waker opgesteld. Dit is reeds een verbetering.
Nog beter ware het, wanneer men de
badkamertjes boven voorzag van een
deur aan de voorzijde, zooais gebruikelijk in alle Europeesche zweminrichtingen. Men sluit de deur in de" gang
dan volledig af door b.v een bankje
neer te klappen, het beproefde systeem,
en verlaat het badhokje dan via de
voordeur.

’

’
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GRAND HOTEL

Aanvang 4,30
B. B. S. IV

n.m.

Aanvang 4,15

n.m.

—

C

Aanvang 4,15
Excelsior V

—

H B S,

—

n.m.

Thor

Morgen
"
Heder ;
Morgen ;

MAXIM;
CAPITOL;

klaSße.

Heden

Aanvang

LUXOR;

Heden
Morgen

KRANGGAN; Heden

PRIVCESS;

IV.

Morgen ;
Heden :

MASCOTTE;

Morgen

DARMO;

Heden

— n.m.

—

Zaterdagsche.

S. K. V. B.

—
— I,
—
—— Kolff,
——
—— Douane.
—
——
—
S. — Fiscus.
— Internatio.
Kolff.
J. W.

Comptabiliteit
Comptabiliteit

6.30.8.42% J. W. I.

Vrijbuiters

Als boven.* Brantas

het land.

6.31 Nieuws.
6 38 Gramofoon.
7.30 Nieuws.

14.00 Potpourri's.
14.20 Nieuws.
17.01 Programma.
17.03 Theeconcert.

Douane.

18.00

Vrijbuiters.

Vrljbulters-Brantas.
Terrein

Stadsz.opden geheelen
dag
106.08 Al.

12 00 Concert.
12.50 Allerlei.
13.35 Concert.

Vrijbuiters.

Brantas
Douane

Van 5 n. n.m. tot
sluiting op 34.41 Al.

7.37 Gramofoon.
11.01 Muziek/zang.
11.30 Solisten.

Kolff
Comptabiliteit,
Terrein Darmo.
Douane
Brantas,

:

n. v.m. tot
14.30 u. n.m.
op 19.61 lU.

Van 8

Comptabiliteit.
4.30-4.42% J. W, I.
4.45.4.57y2 Kolff —J. W. I,

S. S.

Varia.

18.15 Concert.
19.00 Nieuws.
19.25 Allerlei.

20.00 Schrammelmuziek,
20.15 Filmmuziek.
20.45 Concert.

21.30 Operettemuz.
22.00 Allerlei.
22.46 Dansmuziek.
25.15 Gramofoon.

23.30 R. Plkler.

#

’

’

Halve Kampioenscompetitie
Hoofdklasse.

GEESTELIJK LEVEN.

Israëlitische

Soerabaia.

Soerabaia.

Diefstal.

VOETBAL TE SOERABAIA.

Het moest ons blijken,
dat dit bericht niet heeft
geholpen. Gisteravond
kwam een aardig Europeesch kind zeer ernstig
te vallen.
Ligt het thans niet op
den weg der politie o n
middellijk maatregelen
te nemen, nu de betrokken instantie doof blijkt
te zijn? En zou deze instantie niet eens maatregelen willen treffen,
tegen dengeen, die dit
verzuim bestendigt?

-

BATOE.
correspondent.)

Verduistering en valschheid
in geschrifte.
Door een zekeren M., eigenaar van
Toko Djempol en tevens agent te Batoe
van Tromp de Haas te Soerabaia, werden
,ten nadeele van deze firma gelden en
goederen verduisterd tot een totaal bedrag van 450. De verduistering, heeft
plaats gehad in den loop van de jaren
1938 en 1939, waarbij bovendien
de
huurkoop van eenige goederen werd afgesloten met vervalschte contracten.
De zaak is nog in vooronderzoek; verschillende getuigen werden reeds verhoord.

Belangrijk S.V.8.-programma.

LEGER EN VLOOT.

Overgepl. van den territorialen en plaatselijken geniedienst te Amboina naar dien te
Bftndopng de opzichtier lste kl. der genie
,T F
R o h d e r.

niet in de gelegenheid zijn, zich
geregeld te trainen, moet met hen toch'
terdege rekening gehouden worden. Dat
heeft Annasher ondervonden. Maar ook
r. K. S. heeft momenteel een aardig
elftal op de been. Het zijn wel voor het
grootste deel jonge spelers, maar aan
scheepsbeweging
onze
enthousiasme ontbreekt het hun niet.
het
samenspel is vaak goed te noeOok
men. Het belooft danook een spannende Aangekomen d.d. 4 Jan. s.s. o*>hir,
■maar niettemin faire ontmoeting te Van Diemen (K.P.M.).
"worden.
Te verwachten d.d. ..4 Jan. s.s. Garoet,
Verder twee reserve-hoofdklasse wedK. Baroe, Patras, De Klerk.
strijden. De reesrves van de DondergoVertrokken d.d. 3 Jan. s.s. Clyde Maru
den hebben o.i. wel de -beste papieren
en zal het voor Gie Hoo een zware dob- (N. Veem). Camphuys, N. Holland (K.P.
ber worden. De tweede gaat tusschen de M.), Brastagi (I.CH.V.R), Giang Arm
van Ajax en Excelsior. Twee (K. Guan).
reserves die
teams,
elkaar niet veel in kracht
Te vertrekken d.d. 4 Jan. s.s. Balikzullen toegeven. Ook hier zal het dus papan, Op ten Noort, Ophir (K.P.M.I.
niet aan spanning ontbreken.
Dok: s.s. El Segundo, Van Lan<*berge,
De hoofdschotel zal uiteraard geBlinjoe.
vormd worden door de ontmoeting tusBoeien: s.s. Van Diemen.
schen de beide rivalen Tiong Hwa en
Hollandpier:
s.s. Essen, Cassel, NaumH. B. S. Tiong Hwa heeft de twee kostIndrapoera,
Tjibesar, Oranje.
burg,
puntjes
hoog
noodig en zal danook
bare
Semampir:
Marpessa.
s.s.
haar uiterste best doen deze binnen te
Amsterdamkade:
s.s. Op ten Noort,
halen. H. B. S .moet S-oedarmadji, die
tijdelijk onze veste heeft verlaten misBalikpapan Ophir.
sen. Aan een voorspelling zullen wij ons
Rotterdamkade: s.s. Chr. Huygens, Sibajak.
niet wagen.
jannen

SCHEEPSBERICHTEN.
in

De

haven.

P. M. Y.
58.31 Al. en 90.36 Al

6.00 Gramofoon.
9.15 Amst. beurs.
9.25

Nieuws.

9.40 Gramofoon.
10.00 Concert.

„Out' West

with th

: idem.
: Made
;|

13.40 Concert,
14.20 Nieuws.

17.00 Programma. I

17.05 Concert.

18.30 Krontjong
19.00 Causerie.
19.20 Muziek.

19.35 liUisterrappoT',
ten.

19.40 Nieuws.
20.00 Radio-hoor-

spel.

20.45 Muziek

21.30 Studio-Orkest.,

Djokja II 128 Ü4
Semarang II 189 Mi
Soerabaja II 61 Alen IV 129 M.,
Solo II 120 Al.
6.00 Hawaian.

6.40 Nieuws.
6.45 Liederen.

Chin. muzie*.
7.25 Nieuws.
7.00

n 61 H
en IV 129 Al.
12.00 Wajang-orang.

Soerabaja

12.40 Studio-Orkest.
13.20 Nieuws

13.30 Studio-Orkest.
14.00 Muziek..
14.20 Nieuws "
wjokja u x%B
Semarang n 189 M*

»«

Soerabaja 11 tl Ü
en IV 129 M,
Solo U 120 AL
17.00 Kinderuurtje,

18.00 Mueiek
18.30 Krontjong
19.00 Nieuws.
19.15

Luisterrappof
ten.

19.20 Liederen
19.30 Causerie
20.00 Schimmenspel.

11.00 Gramofoon
1i.30 Bhythm.

MEDAN.

12.00 Concert.
16.30 Gramofoon.

Medan 41.55 M.
(Nixj.ru-Suin.-tUd)

18.15 Mandolines

7.00 Liederen.
7.30 Volkstooneel.

17.00

Theemuzi2k.

18.30 W.

Fenske.'

18.50 Chansons.
19.05 Gramofoon.
58

AI.

19.20 1.KR.0.5.
90 Al.
19.20 R.hythm.

M.
19.35 Nieuws.
58

90

Al.

19.35 Gramofoon.
Belde zender»
19.50 Onze Jarigen.
20,00 Amst beurs.
20,02 Verzoekjes.
24.00 Dansmuziek.

A. R. V. O.
61.29 Al. en 109.89 AI,

7.00 Marsen.

7.03 Graanofoon.

11.00 Nieuws.
11.03 Gramofoon
12,03 Orkest.
12.30 Concert.
16.30 Marsch.

16.33 Theemuziek.
17.15 Nieuws
18.00 K Lajos.
18.15 Kees Pruis.

18.30 Piano.
19,03 Concert.

20,00 Verzoekjes.

20.30 Allerlei.

22 OO Dansmuziek

B. R. V.
157.89 At. en 61.66 At
6.04 Reveille.

6.15 Nieuws.
6.30 Gramofoon
7.15 Nieuws

7.30 Concert
klanken.
9.30 Orkesten.
10.30 Piano.
11.00 Liederen
11.30 Varia.
9.00 Puseta-

Militaria.

Voor de a.s. weekend staan weer eeni-

ge interessante wedstrijden op het programma. Op Zaterdag 6 Jam. ari a.s. de
eerste klasse ontmoeting tusschen R. K.
S. en Zeemacht. Niettegenstaande de

—

—

SPORT.

Semarang.

-

—

’

Idem.

»

of

Lancer."

Bandoeng II 193 AH
Batavia II 197 M.
PMH 45 AI.

NIROM.

Januari 1940.
K. E. S. a. terr. S ; K V. B,
C. van Baaiten.

Terrein

ZATERDAG
6 JAN

Een Inlander huurde van een ChineeInternatio
S, S.
T ij d e n ;
Fiscus
sche vereeniging en van een landgeS. S.
r_o*ot een groote partij borden, vorken,
Internatio
Fiscus,
lepels en messen, voorgevende deze
als bov_n ; Internatio —S, S,
noodig te hebben voor een door hem
S.
Fiscus
te geven feest.
Postzegels op
Terrein P G. D,
Deze artikelen beleende hij bij het
aansluiting
op het bovenstaande
In
60, en teneinde
pandhuis voor pl.m.
Een besluit is gevallen, dat vele plattewij
nog
kramen
dat op dit
rnededeeien,
landers niet anders dan welkom kan niet in de kijker' te loopen bracht bij
zijn.Aan alle petingi's werd een pakje deze in kleine partijen in de lommerd. terrein een bliksemtournooi gehouden
aal worden tusschen de inmiddels toeverstrekt,
inhoudende ve/rschillenöe
Een
klant
Pro
Juventute.
getreden s-portvereeniging „Oranje",
voor
postzegels tot een waarde van
1 ter
verkoop, zoodat de afgelegen desatoewoDe waker van de Chineesche toko Brantas B en Vrijbuiters B, waardoor
het totaal aan het Zaterdagsche Blikners niet langer een uur of meer behoe„Star" hoorde in den nacht een versem-tournooi van den S. K. V. B. deelven te loopen om hun brief te kunnen dacht geluid in de toko.
vereenigingen 12 geworden is.
nemende
eenvoudige
maatregel,
Een
fr ankeeren.
Hij deelde dit een patrouilleerenden
Zaterdag op de diverse velHet
ook
zal
welke ten zeerste zal worden op prijs agent mede, die door een kleine opening
den van den S. K. V. B. wel spannen.
gesteld.
in de toko met behulp van een eveready
zag, dat laden van verschillende kasten
Het Lawangsche comité ter registratie open stonden.
Waar deze zaak failliet is, en alle
van vrouwen, die zich in tijden van moHieraan nemen deel de No's 1 en 2
bilisatie willen nuttig maken, heeft eer deuren gesloten en verzegeld bleken te
van
de afdeelingen A. en B. Het wedvan haar werk. Onze voorspelling, dat zijn, besloot de politie te onderzoeken strijdprogramma
-zal nader bekend worte Lawang wel vele meisjes en vrouwen op welke manier de dief binnen had den gemaakt. Zoo mogelijk zal deze
zich zouden doen registreeren is bewaarkunnen komen.
competitie op 10 Januari a.s. beginnen.
heid gebleken. Hoewel nog niet alle lijsOp het dak vonden zij een opening,
ten binnen zijn, kan worden verwacht, waardoor
de dief was binnengekomen,
dat zeker honderddertig vrouwelijke
weg
en
welke
ook door de politie werd
opgegeven
krachten hebben
om in de
gevolgd.
Verscholen
achter een deivervangen,
van
nood
de
mannen
uren
te
die onder de wapens zijn geroepen, of kasten vond zij den dief. die zich reeds
om ander, werk te doen, dat nuttig kan een hoop tokoartikelen had toegeëigend,
gemeente,
en hiervan netjes een bundeltje had
zijn.
Nog deze maand zullen cursussen voor gemaakt.
Israëlitische gemeente, Boeboetan 130:
haar worden geopend, zooais voor verDe inbreker bleek een der jeugdige Vrijdag 5 u. 40 n.m. Sabbat-ingangpleegster, voor Roode Kruis-diensten, zwervers te zijn, zooais Madioen er verdienst en Zaterdag 7 uur v.m. Sabbatdan wel verleening van eerste hulp bij scheidene telt, en waaronder geregeld dienst met voorlezen uit wetsrol.
ongelukken. Ook gascursussen zullen volrazzia wordt gehouden.
gen, onder de speciale leiding van den een
Advent-gemeente te
heer Meyer.
Advent-gemeente: Buttewegstraat 5:
Bij dr. C. in de Residentslaan heeft
ergerlijk
Holl.
dienst: Vrijdagavond 7
8 uur
een dief uit een onafgesloten slaapka- Jongeliedenbond.
We hebben eenige dagen geleden geBijbelstudie; Zaof
ccn
van
75
polshorloge
ter
waarde
mer
#
meld, dat bij de verbreeding van den
terdagochtend 10
12 uur Bijbelstudie
wandeldljk langs den hoofdweg door ontvreemd.
en preek. Mal. dienst: Woensdag 7
8
Lawang, men verzuimd heeft
Jongeliedenbond of Bijbelstudie;
uur
de span- of schoordraZaterdagochtend 7 u. 45
9 u. 45 Bijden van eenige masten
belstudie en preek.
te verplaatsen, waardoor veledereen ls hartelijk welkom
len zijn gevallen en zich hebben bezeerd,
o.a.de hoofdcommissaris van politie te

!

Idem.
„The lives

PROGRAMMA'S.

Een oplichter.

Vrouwen-mobilisatie.

Europe."

—

Bliksem-tournooi

T ij c! e n

idem.
„Clouds over

RADIO-RUBRIEK.

Scheidsrechter

5,45-5.57%

The storm,"

);

—

»

5.15-5.27%

„Four feathers."

for
each f
other."
Morgen ; idem.
Heden : „The man *who crleffi
wolf."
Morgen ; „Pour feathers."

FLORA;

Hoofdklasse.

5. -5.12%

vanishes."

lady

Hardys."

De Soerabaiasche Kantoor
Voetbal Bond.

Tuinbouw I

Irene

idem.

Bengal

.Derde klasse.
4.30 n.m.
Ajax 111, terr. H b. s.
H. B, s. Ilf
Scheidsrechter E. Potiraij.
Vierde klasse.
Aanvang 4.30 n.m.
Zeemacht II
Annasher 11, terr. Zeemacht.
Scheidsrechter A. Hatirissa,

i "*"»
—3>

:

Morgen :
Heden ;

H. B, S., terr. Tiong Hwa.
Scheidsrechter K. Hakhof.
Aanvang

and

Oastle."
Idem.

„The

Vel

story of

Idem.
; .Pour feathers."
; Idem.

Morgen :
SAMPOERNA; Heden :

4.30

Tiong Hwa

"

Morgen ;

Hoofdklasse.

MADIOEN.

’

BIOSCOI'EN.
; „The

Heden

Zondag 7 Januari 1940.

veroordeeld.

onzen

EN STED. MUSEUM, Simpang *■
(naast
Geopend op
go*uven_e_ rswoning)
alle dagen
behi.lve
's Woensdags
va»
7 u. 30 v.m. tot 12 u, 30 n,m ( en van 4 to*
6 u. n.m.
DIERENTUIN; Darmopleln. Geopend op aW
dagen van 6 u. 30 v.m, tot 6 u. N.m,
RESTAURANTS EN DANCINGS.
CERCLE lIELLEI* DOORN; Teddy Weattierfori"
and hls Orchestra.
Geopend voor __iet-leden Dinsdag, Donder
dag en bondag,
TABARIN'; Dan-Ing Bar Restaurant,
PICCOLO CLUB; Bar en Dancing.
RESTAURANT „ROYAL' '; lederen dag muzieK
EUROPA BAR; Bar en Dancing.
THE OLD DUTCH INN; Bar tr Dancing.
„SHANGHAI"; Resiaurant en Bar.

PROV.

Veteranen-klasse.

Tot

(Van

MUSEUM. EN DIERENTUIN.

__.on

Aanvang 5.05 n.m.
Excelsior ■— Thor.
Beide terrein Excelsior.
Scheidsrechter J. de Boer.

De bedelarij op straat en de land^
looperij hadden in deze streken reeds
vijf jaren gevangenisstraf gedurende eenigen tijd zulke groote afmetingen aangenomen, dat het noodig
werd hiertegen strenge maatregelen te
Men zal zich herinneren, hoe eenige treffen.
maanden geleden een fruitverkoopster
Kortelings werden dan ook een 26te LaWang door een booswicht lafhartig -tal personen opgepakt en door het landwerd overvallen in haar woning. Roof gerecht veroordeeld, voor bedelarij tot
was 't doel. De dief bracht de vrouw een één
maand gevangenisstraf en voor
levensgevaarlijke wonde toe en waarlandlooperij
tot 3 maanden.
schijnlijk in de meening verkeerend, dat
nu weer, voor zoolang als
Men
kan
hij zijn slachtoffer had gedood en haar
rustig
het
door de straten loopen,
duurt,
tong tot zwijgen had gebracht, wist hij
worden lastig gevallen.
zonder
telkens
te
te
zijn
vrij
belangrijken
zich met
buit
verwijderen. De vrouw is gelukkig hersteld.
De politie slaagde erin den misdadiger
te vatten en het geld te achterhalen.
(Van onzen correspondent.)
Hij werd thans door den landraad te
Malang veroordeeld tot vijf jaar gevan-

Meer dan

„TRFKKERTJE S."

:

Morgen

REK;

—

Bedelarij en landlooperij.

De man ontkende, ondanks alle aanwijzingen en bezwaringen, tot het laatste
toe en had de vrijmoedigheid, ondanks
de betrekkelijk milde straf, hooger beroep aan te vragen. Of het Oemar helpen zal?

111, terr.

Ajax IV,
T. N. H, II
Veteranen-klasse.
Aanvang 5.05 n.m.
Ajax.
H. C, T, N H.
Beide terrein Selo.
Scheidsrechter S. Mahler.
Zesde klasse.

H.

TEL. 399

Vraagt prijsopgave !

genisstraf.

n, terr.

Hfippy

Vijfde

-

onzen correspondent.)

—

Scheidsrechter H. van Hlen.

Boschrijke omgeving met prettige wandelwegen. \

(Van

Thor 11, terr, H. B, S,
Scheidsrechter C, van Raalten,
Excelsior 11, terr. Ajax.
Ajax II

2

AGENDA.

Vlesnle klasse.

„NONGKODJADJAR"'

LAWANG.

—

—

EERSTE RANGS BERGHOTEL TELF. NONGKODJADJAR 1
1200 METER (4000 VOET) BOVEN ZEE
Schitterend ZWEMBASSIN, TENNISBAAN, Lommerrijke
Badminton-court.
tuin, Kinderspeelplaats, Crocketveld.
Golf-veld (6 holes),
r
"""
"

i

n.m.

Aanvang 4.30
Gie Hoo II

nerde klasse.
Aanvang 4,30 n.m.
Mena Moeria
Tiong Hwa 111
Tiong Hwa,
Scheidsrechter P. Heuveling.

voor doortrekkenden en vaste lop;é's
PR IJ ZEN ZEER BILL IJ K.

4077

K, S.

Scheidsrechter H. Eiternich

HET HOTEL

controleur B.B.,die
werd !

De huiszoeking.

.

„

'
Door gunstige ligging

terr, R
—' Zeemacht,
J. Uktolseja.

Reserve-1 loof(IkJusse.

BIJKANTOOR
De Indische Courant
Boekhandel KOLFF
SLUYTER
HET BOEKENHUIS

MALANB

WILHELMINASTR. 19

klasse.

Scheidsrechter

HOTEL - PEÜSEON van SIAALEN

Plantershuwelijk.

’

K. K, S.

zijn te Malang
verkrijgbaar bij:

HARTSPECIALIST.

Zondag 7 Jan. Prot. kerk, Aloon-aloon.
9 uur v.m. ds. Starrenburg
(intrede). Daarna gelegenheid tot kennismaking in de bovenzaal.
6 uur n.m.: Mal. dienst.
Singosari 9 uur v.m.: de heer Van
H a a s e n.

KEDIRI.

’

Losse nummers

Arts.

Godsdienstoefeningen.

OOST-JAVA NIEUWS.

’

Eerste

4,30 n.m,

Aanvang

LMJ.CHAMBRY Indische Courant

DE ZWEMBADDIEFSTAL.

’

Zaterdag 6 Januari 1940.

van de

Het gevolg hiervan is, dat de oppervlakte van het meer belangrijk
grooter zal worden, doordat de direct aan de meeroevers grenzende wezig.
weidegronden onder den waterspiegel zullen komen.
Naar het blad verder verneemt,
zijn ook ontwerpen in studie om het
van een
naburige meer Tjipanoendjang op te
stuwen, doch dit werk zal op zijn
gefouilleerd
vroegst in 1941 geëntameerd worden.
De dader van
den diefstal in het
In verband hiermede heeft men teoj>
zwembad
Zondagochtend
jl. is opgevoorbereiding
om
vens een project in
spoord.
Het
bleek
een
Chinees
te zijn.
het door het grootere debiet van het die als rijwieldief
gemaakt heeft
naam
overtollige water en reeds f rijwieldiefstallen bekende.
Tjileuntj a-meer
hieruit over te hevelen naar het TjiHet toeval kwam de politie bij de
panoendjang-meer, doch, naar het opsporing te hulp. Het gevipl namelijk,
blad meent te weten, komt dit plan dat de heer G., een militair bewoner
eerst na al de andere in uitvoering. van den Magazijnsweg, Woensdagavond
de wasch thuisbezorgd kreeg met een
looper van den Chineeschen waschbaas.
Wat later miste hij zijn rijwiel, dat in den
tuin naast het huis had gestaan. Hij
verdacht direct den Chineeschen looper
en begaf zich naar de wasseherij. De
looper bleek daaraan onschuldig te zijn,
doch deze vertelde een vriend bij zich
(Van onzen correspondent.)
te hebber gehad, die eventueel het
rijwiel medegenomen kon hebben.
Op de begrooting van het regentschap
van dit jaar is een bedrag groot 21.452
opgebracht voor de openbare gezondheid. Van dit bedrag is 755 bestemd
veor de drinkwater-voorziening en
1296 voor de exploitatie van de poliklinieken.
Voor den bouw van nieuwe polikliniekhuizen zijn voorshands geen gelden beschikbaar. Deze post is, evenals het
vorige jaar, pro memorie opgebracht.

—

Gevestigd:

Ingevolge beschikking van den inspecteur der Infanterie werd de reserve 2de
luitenant D. L. L a c e u 1 van het
&ste bataljon alhier overgeplaatst naar
,
het 9de bataljon te Tjimahi.

Openbare gezondheid.

10 RUIME KAMERS.

MET

GROOTST BESCHADUWD ERF TER PLAATSE.
Billijke tarieven
Prima keuken
Garages beschikbaar.
4254

Uit het garnizoen.

En

Laten wij slechts hopen, dat de regen
in deze beide dagen niet als spelbreker
zal optreden. Het Soerabaiasch voetbalpubliek zal deze weekend van interessante kampen kunnen genieten.
Het volledige programma laten wij
hieronder volgen:

190
Kampementen,

het exercitieveld in de nabijheid

Gelegen

Waterstand verhoogd tot vijf
meter boven huidig peil.

TWEEDE BLAD

12.00 Cello
12.50 Vocaal

13.00 Concert

14.00

Allerlei.'

17.00 Liederen.

17.30 Muziek
18.30 Krontjong

19.00 Concert.

B. B. C.-LONDEN
GSC 31.33 M.
Zendtijden van
6.50 tot 9.45.

6.52

Programma.

Nieuws.

7.00 Engelsch.

7.15 Fransch.
7.30 Portugeesch.
8.00 Engelsch

8.30 Portugeesch.
8.37 Spaansch.
9,30 Spaansch.
US.) 13.93 At..
«SV 16.84 Al..
GSG 16.86 Al.
GSG 19.82 Al.

ZendtUden van
18.16 tot 0.30.

18.12 Programma.
Nieuws.

18.15 Engelsch.
19.00 Engelsch.

19.45
20.00
20,15
20.30

Fransch.
Duitsch

Italiaansch.

Portugeesch.
20.45 Engelsch.
21.30 Spaansch.
23.30 Engelsch.

24.00 Afrikaanse!!,

ZEESEN.
OJS
13.99 M
(tot 80.25),
BJH 16.81 Al
(tot 80.30 en
van 81.30 af),
DJE
16.89 M.
(van 80.80 af).
DJQ 19.63 M,
UJB
19.74 M.
Zendt Uden: dagelijks
van 18.30 tot 23.80.

Nieuws.

19.30 Engelsch.

20.30 Duitsch.
21.30 Nederlandsen,
en Engelsen.

Archipelzender

Paris Mondial.

Stadszender

TPB 16.80 M.
TPA2 19.68 M.

17.04 Nieuws.

17.04 Varia.
Belde zenders

17.25 Varia.
18.00 Orkest.
18.25 Intermezzo.

Archlpelzender.

18.30 Nieoiws.

Stadszender.
18.30 A. Lutter.

Belde zenders.
18.45 A, Lutter.

Archipelzender
19.00 Verzoekjes.
Stadszender
19.00 Pianoconcert.

19.35 W. Penske.
21.00 Marek' Weber

20.15 Vocaal

22.00 Muziek/zang.
22.40 Cinema-orgel.
Belde zenders.
23.00 Dansmuziek.

Oostersche
zenders.
Banfloens n 193 AI.
en m 50 At..
Batavia n 197 M.
8.00 Hawaian.
6,30 Nieuws.

6.35 Krontlon&.
7.00 Muziek.
7.25 Nieuws.
12.00 Concert.
13.30 Nieuws.'

van
Nieuws.
18.30 Fransch.
Engelsen
19.30
21.00 Fransch.
/.enrtfl|den

18.30

tot 83.30,

23.20 Fransch.

ROME

(E.I.A.R.)

TPBS 16.80 M.
Z ROG 1U.61 M.,
2 RO4 25.40 At.
2 ROS 31.15 M.

Nieuws.
7.00 Fransch.
7.15 Engelsch.
8.00 Engelsch.

17.30 Fransch
18.30 Engelsch.

19.40 Italiaansch.

20.00 Italiaansch.
Fr. en Eng.

21.15 Italiaansch.
22,30 Italiaansoh
23.25 Engelsch.

PHOHI.
80.10—81.10 3.T.

Golflengte: 19.71 M.

20.10 Wilhelmus
20.15 Dansmuziek.

20.30 Causerie.
20A-5

Phohl-da&blad

21.10 Wilhelmus.

VRIJDAG 5 JANUARI 1940.

GEORGE FORMBY

i r Mw^K
s

1 mT^^JS^

|

VOLGENM

FEATHERS"

——

met RALPH RICHARDSON
C . AUBREY SMITH
JOHN CLEMENTS
JUNE DUPREZ.
Een machtige en imposante film handelende over lafheid en moed. Een officier ontving van zijn vrienden en
meisje vier witte veertjes, het symbool van lafheid. Om
zich van die smet op zijn naam te ontdoen, wierp hij
zich in avontuur, dat hem naar de Soedan bracht.
De film, die van alles bevat, alles voor iedereen.
Aanvang 7.15 en 9.45 uur Zonder voorfilm.
Komt dus vroegtijdig.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
Zondagmorgen ÏÖ uur: „W A V "o"Ü"tW"Ë S"'T"
met STAN LAUREL en OIJTVER HARDY

M

Voor alle leeftijden.

| I^li-MANI

N EN
TUkUtnUL
ODJENN0 E ND E
AVONDEN '.

DJ

AT C _D
—-=i
BH LUCHTIG^__^_È^

m—-

T UC

Universal's boeiend drama der zee

I

„THE STORM"
met
Barton
Mc. Lane —
Grey —
——Nanmannen,

Charles Bickford

Torn Brown
Preston Foster
Andy Devine.
Een verhaal van moedige
die de woede der
elementen trotseeren en voor geen gevaar uit den weg
gaan. Mannen, die als het ware voor het gevaar geboren
Voor alle leeftijden.
----Zondagmorgen 10 uur : „t est
Gable
Spencer
met Clark
Tracy
Myrna Loy.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.

—

IMt.

fl

§1

.

Het machtige filmepos, dat geheel in sublieme Technicolor opgenomen is, is zoo indrukwekkend, dat
woorden
het niet kunnen beschrijven.
Verdere bijzonderheden zie advertentie Luxor Theater

Üfl

en

|
I

Stoïf
" a f!
YAr'HlvÏjr^
"**^-m*THgEBB _i\J

met Lewis
Vo

ZONDAG

r

S

«made
met CARmt. for
t_^,

■

GARY

’

|L

S

schitterende

vertooningen
van de

_^

toeschouwer*
17 jaar

JUWELIER
Pasar Besar 58
4207

wordt geroemd.

10 uur

Soerabaia.

3

v^T^T~<Ou^iur n.m.:

ALL STARS"

’

____rf»srC

AGENDA VENDUTIES
te SOERABAIA.

"H

I

h|H G. W. TROMP DE HAAS & CO.

NOG STEEDS
HANDHAAFT HET

Donderdag 11 Januari 1940.

_W^|

(OOK VOOR HET BIER 1)

~~

"___*

*—T
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g??ra tot
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50°"

Saï I
°S?rbu^.
’
vanai

3.— geschiedt
franco.

nieuwe rackets
tennisbalen
eveneens bij:
Cm

lon8:ai**

-

53

' -

enz

Soerabaia.
4173
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hetsfeenen
door

75)

trp-rrinr.il,

[

VangSt
11

SttiT
*

>

bracht'stopte het ,n
en
Sing weg.
rmt
***w een briefje van Snuper,
'» vertelde Thorndyke me, toen
h achter onzen be"
zoexer
sloot, „ en Snuper neemt
,oogenblik voor Sancroft waar, in
net tt*
Hij schrijft me, dac
Volksmuseum.
«e eigenaar van
het meesterwerk Van
van Gent komt, om zijn rechtmatig eigendom op te
cisehen."
Is dat een zaak, die ons aangaat?"'
Wilde ik weten.
»'t Is een zaak, die mij aangaat," was
zijn antwoord. „Ik wil
dat aapje niet uit
het oog verliezen, weet je. 't Ding in-

zoekere
*hPt

_

aapje

R.Austin

»Iterl«K
he? . *et etmetuitheemsche
een waardeerend
Sak e verdï
\^ef
ln hetzelfde Sr^
'
■dei\...
k kl"ant waarin hijb?
den
andere hart
nam

Z|°

7)1 *i EJÏA ■

Freeman

teresseert me

en als het weggehaald
wordt, moet ik zien te weten te komen,
waar het naar toe gaat... voor het geval, dat ik het in de naaste toekomst
nog eens wil bekijken... of onderzoeken.
Daarom ben ik van plan, om morgenochtend naar het museum te gaan en
mr. Newman te vragen, waar hij zijn
collectie heeft en wat hij van plan is
met zijn nieuwste aanwinst te doen. 't
Kan zijn, dat hij handelaar in dat soort
dingen is... en dan loop ik de kans, dat
het beeldje op een gegeven, oogenblik
naar een onbekende bestemming verdwijnt."
>,Die man zal
heusch geen handelaar
zijn," bedacht ik. „Als je zoon som
voor een aankoop
betaalt! Hij kan op
zijn vingers natellen, dat hij zijn
nooit terug krijgt. Nee, hij zal wel <?eld
een
soort Broomhill zijn, maar natuurlijk
ls het mogelijk dat hjj buiten woont...

flik

HK__________iJ*__J__^=J^s^__B,H^-^EÏ
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BARBARA

JOEL

I

km k CAST OF THOUSAMOS

B

PrMßoed aml Wr**M by

CECIL B. DcM 5 Lit

MODE ACADEMIE „STORK"

Vrijdag 12 Januari 1940
ten huize Ir. E. J. Riemens, Baweanstraat 7, van meubilair.
S. HIRSCHMANN &

—

Embong Kenongo 26

g#t,

Co.

school

Telefoon Zuid 2475.

voor opleiding voor examens ln het

MODEVAK, CORSAGES en LEDERBEWERKING

Dinsdag 9 Januari 1940.
Commissievendutie in hare lokalen, Societeitstraat 36 van

VERZEKERD

SUCCES

BINNEN

EEN

MAAND.

4179

meubilair.

Tel. Z. 628

VRAAGT GRATIS PROEFBROOD.

] wLm'

Hit

WltH

?n.

16 Januari 1940.
Commissievendutie in hare lo-

Societeitstraat 36, van
meubilair.

kalen,

Soerabaia
:
Tel. 4114 en 4115 Z.
VENDUHUIS WATRIN
Het eenige adres met de grootste keuze in broodsoorten. Hollandseh roggebrood met krenten
0.30; zonder krenten
0.25.
Woensdag 10 Januari 1940.
Rhum-, likeur- en marsepein-bonbons. Groote ronde Tafelbeschuit 10 stuks 18 et.; kleine beschuit 9 et. per 10 sts
ten huize L. F. Baljeu, Bogo-

'ï0" FEATHERS
AÏÏ^ÏSte^;
Twecflo" 7 voorstelling 6.45 uur.
eUing 915 uurEerste Run Pr«zenKinT
ncieien beneden 17 jaar geen toegang.
■j^^^
__

«H

■

Maandag 8 Januari 1940.
ten huize P.R.F, de Rochemont,
Koninginnelaan 12, van meubilair.

WIENER _ _- BAKKERIJ
.

—

IF

'AKIM ttÉIJtOFf' " ROBERT PRISTO»
LYNNE OVERMAN " BRIAM DONIEVY

M. S. NOACH.

AZALEA

van

*

STANWYCK McCREA

Commissievendutie in hare loOude Kerkhofweg t/o
's Lands Kas, van Commissie-

IJ

OUDE PRIJZEN

f

kalen,
gr"

H^^^^^^B HP^i

«^___^hm____h

KWEE KIOE
AN
-

geen toegang.

| Toendjoengan 19

Torn Brown.
Baroara Read
17 jaar geen toegang.

*
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ggfl

Dinsdag

St°ne
LRhS
—
ïi;Tir— beneden
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i BLOEMEN

ï\.J\ 1 S 1 *

«hBBL^
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ZILVER
GERO ZILVER
ZILMETA ALPACCA.

Laat Uwe GELUKWENSCHEN
vergezeld gaan van

|

l^^^v

IN PRACHTIGE ETUIS
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of met zijn hebben en houden buitenjou was. Jervis! En nu moet ik noT gen moest, melden. Maar ten slotte
slands gaat. Hoe laat ben je van plan de noodige toebereidselen maken en ik hadden we onzen tijd hoog noodig; in
vanmorgen
naar het museum te raad je aan desgelijks te doen. Later Fleet Street. Cornhill en Bishopsgate
gaan?'
dan kwart voor achten gaan we niat hadden alle voertuigen, waarop Londen
kon bogen, zich blijkbaar verzameld
,Het gaat om negen uur open en weg!"
nie*;
om ons in den weg te rijden en zoo
hij
naar
ging
Snjiper denkt, dat mr. Newman
Na dien korten uitleg
gehet
het dat het al kwart over achten
waar
kwam
verdieping,
veel later zal komen. Ik heb hem
boven, naar de
schreven, Snuper bedoel ik, dat ik sr laboratorium zich bevond en even later dóór was, toen *we voor het Geffrye
om half negen zal zijn."
hoorde ik het zwakke rinkelen van de Museum uitstapten en op ons gemak,
Zoo op het eerste gezicht leek "-he telefoon. Blijkbaar had hij een afspraak of we geen bepaald doel hadden, Kingsmatineuze afspraak vrij gewoon, in elk gemaakt, want een minuut of vijf later land Road afliepen.
geval niet iets, dat opwindend kon worhoorde ik hem naar beneden gaan. En
Een meter 0f vijftig vóór het Volksden. Maar het geval had iets eigenaar- dien avond zag ik hem pas terug, toen museum zag ik een man naar ons toedigs, iets, dat mijn nieuwsgierigheid op- hij voor het naar bed gaan even bij me komen en toen ik goed keek, herkende
Thorndyke's belangstelling in binnenliep om een pijp te rooken.
wekte.
ik mr. Snuper. Maar toen hij ons zag,
monsterlijke
het
aapje was in mijn ooDen volgenden morgen werd ik door keerde hij zich om, liep regelrecht op
een rofgen volkomen onbegrijpelijk en ik had Polton al vroegtijdig gewekt
de deur van het Museum af, sloot haar
het gevoel, dat het vroege museum-be- fel op de deur is een irriteerende ma- open en ging naar binnen. Bij onze
zoek wel eens anders kon afloopen, dan nier om iemand wakker te maken
komst stond de deur aan en vonden
je na Thorndyke's openhartigen uitleg en nadat hij een bespottelijk vroeg we Snuper in de kleine vestibule op
zou denken. En dus stak ik voorzichtig ontbijt had binnengebracht, oosteerde ons wachten. Dadelijk toen we binnen
een voelhoren uit.
hij zich voor het raam om de komst van waren, sloot hij de deur weer achter
ik,
de taxi, die blijkbaar al den vorigen j ons af.
„Als ik mee zou gaan." opperde
Hij j
„zou je dat helpen of hinderen?"
avond besteld was, af te wachten.
„Helpen, natuurlijk," was het opge- was heviglijk doordrongen van het ge- i „En, Snuper," begon Thorndyke, toen
wekte antwoord. „Ik zou je ook beslikt wicht van het oogenblik en de chauf- we gedrieën het zaaltje binnengingen.
gevraagd hebben, mee te gaan. T°t feur van de taxi eveneens, want om „Op het oogenblik marcheert alles naar
dusver heb je de beteekenis van dat klokke half acht. juist toen ik me mijn wensch. Maar je hebt me niet geschreaapje onderschat... maar misschien dat tweeden kop thee inschonk, kwam ven, hoe het gegaan is. Heb je veel
je er na morgenochtend anders over Polton triomfantelijk de komst van het moeite gehad, om de zaak uit te steldenkt. Ik zou zeker meegaan, als ik vehikel, dat ons naar het museum bren- len?"

—
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„Hoegenaamd niet, dokter," was het
antwoord, „'t Is vanzelf gegaan. Mr.
Sancroft is gisteren niet hier geweest.
Hij moest voor zaken de stad uit en
aangezien ik hem kon vervangen, was
er geen enkele reden, om niet te gaan.
Hij heeft trouwens niet veel gemist...
ik heb hier tot vlak voor sluitingstijd
alleen gezeten
toen kwam mr. Newman en hij liet me zijn aanbevelingsbrief zien en het ontvangbewijs, dat hij
maar, vast had geschreven. Ik vertelde
hem, dat het me erg speet, maar dat
ik niet de directeur, of hoe je zoo iemand noemt, was en dat ik niet het
recht had om de dingen, die ln het
museum ten toon gesteld waren, af te geven. Bovendien was de vitrine afgesloten
en mr. Sancroft had den sleutel van de
safe, waarin de andere sleutels bewaard

—

worden... dus'ik had toch niets kunnen

doen, zelfs niet, als hij me, vóór hij
wegging, toestemming had gegeven, om
het figuurtje aan den brenger van den
brief te overhandigen."

(Wordt vervolgd.)

VRIJDAG 5 JANUARI 1940.

DE INDISCHE COURANT.
„ERGENS" IN HET
WATERLAND

ten

Noor-

den van Amsterdam zijn

onlangs militaire schaalswedstrijden gehouden; de
opbrengst daarvan kwam
goede

ten

aan

behoeftige

gezinnen in de plaats van

inkwartiering der deelne-

WAT DE LUCHTPOST BRACHT.

De „oogen en ooren" der wereld
aan het Westelijk front.
(Van

een onzer correspondenten.)

De camera-man van het filmjournaal
heeft langzamerhand al heel wat

oorlogsroutine opgedaan. - Wereldorganisatie, die het filmnieuws van en
naar „alle landen der aarde" verzamelt
en

verspreidt.

„NEE, DAN DE SPAANSCHE
00RL0G".

van de linkschen en van de rechtschen.
Zijn vliegtuig was onder de kogelgaten,
doch zijn camera onbeschadigd, bij een
landing op het vliegveld van Madrid,
na een sensationeele vlucht dwars over
Londen, eind December. het gevechtsterrein. Op de plaats waar
hij zijn laatste Spaansche opnamen had
ik lees alleen maar van schepen
gemaakt, werd zijn opvolger twee dagen
dile tegen mijnen te pletter loopen;
later
door geweervuur gedood
maax eiken morgen zegt het Fransche
dan de Spaansche oorlog" was
„Nee,
communiqué;
Aan het front slechts
zijn
de gebruikelijke patrouilleerlngen ; en
oordeel. „Daar viel voor ons in
"
elk geval eer te behalen. En al weten
in de Cineac zie ik soldaten soldaten
we, dat vaak ons beste materiaal door
scheren, soldaten eten en zingen en
de filmkeuring der verschillende lanvliegmachines starten als geldt het een
gebracht, we hebpleziertochtje. Is dè,t oorlog?
" den, erom zeep" wordt
ben
heel wat voor over gehad om iets
(Brlef-fragment.) bijzonders op het doek te krijgen. Natuurlijk, het publiek is er zich nauwe„Neen," zegt de man tegenover ons, lijks van bewust, dat onze maatschap„zooiets raars heb ik in geen tien jaar pij handen met geld heeft moeten uitgezien; en ik kan er heusch van meegeven; dat er vaak met levensgevaar
praten. De laatste jaren heb ik heel is gewerkt om die paar honderd meter
Abessinië,
„nieuws", die zoo vaak beschouwd worwat kogels hooren fluiten
maar nog zelden heb den als een noodzakelijke hors d'oeuvre
Spanje, China
ik me zoo veilig gevoeld als in mijn vóór de hoofdfilm, op tijd aan den
Fransche standplaats, waarvan ik den bioscoop af te leveren. Maar wij camenaam niet mag noemen".
ramenschen, verlangen allerminst onze
namen met vette letters op het doek te
Hij is zoo juist van het front teruggekomen, geschoren en wel, en zijn zien: wij zijn er tevreden mee „van oorvrouw, die gewend was in oorlogstijd log tot oorlog" te reizen en onze ervaringen neer te leggen op filmstrook en
haar man slechts terug te zien in „verwilderden staat", had hem haast niet geluidsband."
herkend. Cameraman F. W. Bayliss, die„Wat ik tot nog toe van den oorlog
hier thans in zijn tijdelijk officiersuniheb gezien, en voorzoover ik er over mag
evenals de dagform voor ons zit en
spreken, is voor ons nog niet overwelbladcorrespondenten aan het front
digend geweect. Zcolang deze oorlog in
als eenig onderscheidingsteeken ds de eerste plaats een economische is,
„war-correspondent" op zijn valt er voor ons weinig te filmen. Aan
letters
schouder draagt, had al een heel avonhet Fransche front kunnen we niet veel
tuurlijk leven achter den rug, voordat hij
anders doen dan ons voorbereiden op
in dienst trad van het filmjournaal; het grootere gebeurtenissen. Vandaar, dat
bleek echter niet veel te beteekenen in wij thans nog een beperkt terrein bevergelijking met wat hij in dienst van strijken: soldaten in en nabij hun bacamera en microfoon nog zou beleven. rakken, de start van een ochtendpatrouille van een der vliegvelden
Hij was het, die zijn collega's de „primeur" van Haile Selassie's vlucht uit „looking for trouble", zooais de Engelen als we
sche piloten, dat noemen
Abessinië afsnoepte en de flim, die anluchtgevecht
zien
iets
van
een
te
prooi
een
van
den
kans
ders ongetwijfeld
„schieten", dan is er de onverbiddelijke
censor zou zijn geworden, met kunsten (in de ware beteekenis van het censor, die er in naam der wet beslag
woord) vliegwerk over de grens wist te
op legt. Want het beste, dat wij op het
oogenblik hebben gemaakt, wordt in
krijgen. In den Spaanschen burgeroorlog was hij beurtelings de gevangene goed bewaakte archieven gedeponeerd.

—

—
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MUSIS SACRUM TE ARNHEM.
Gebouw zal grondige verbetering
ondergaan.
Het gebouw Musis Sacrum te Arnhem
is in de laatste jaren zoodanig in verval geraakt en in vele opzichten zóó
verouderd, dat het, wil Musis Sacrum
aan zijn bestemming blijven beantwoorden, grondig zal moeten worden hersteld. Dat het gebouw niet kan worden
gemist, zal wel geen tegenspraak ontmoeten; irtyners het neemt in het leven der stad een aliervoornaamste
plaats in.
B. en W. deelen mede, dat de huur
van Musis Sacrum 1 Mei 1940 afloopt.
Aangezien de tegenwoordige huurster
geen prijs bleek te stellen op de wederinhuring hebben B. en W. getracht een
anderen huurder te vinden. Onderhandelingen hebben geleid tot principieele
overeenstemming met Heineken's Bierbrouwerij-Maatschappij N.V., welke bereid bleek een huurovereenkomst aan
te gaan voor den tijd van 10 jaren en
10 optie-jaren, mits de gemeente het
geheele gebouw een grondige restauratie zou doen ondergaan.
In overleg met de genoemde N. V.
werd overeengekomen, dat na afbraak
van de serre een nieuw cafe-restaurant
zal worden gebouwd tegen den bestaanden gevel tot aan de straat en dat het
bestaande café bestemd zal moeten
worden tot foyer. Ongetwijfeld zal de
verbouwing aan de exploitatie van het
café en eveneens aan het aanzien van
het Velperplein ten goede komen. Voorts
zal de tuinzaal tot de fundeering worden afgebroken en op de oude fundeering een nieuwe tuinzaal worden opgetrokken. Het ligt voorts in de bedoeling ook den achtertuin als terras in
exploitatie te brengen.
De concert-zaal en de groote zaal
zullen een grondige restauratie onderdaan.
De kosten van deze restauratie, welke
door de gemeente voor haar rekening

—

zal worden uitgevoerd, worden op
350.000 geraamd.
Op grond van de gevoerde besprekingen mag worden aangenomen, dat van
het Werkfonds de noodige medewerking
zal worden ontvangen voor de financiering van de bouwkoten.

’

AUTO DOOR TREIN VERSPLINTERD.

Beide inzittenden

op slag gedood.

te IJmuiden
Onze correspondent
meldt dd. 21 December jl.:
Een botsing tusschen een tientons vrachtwagen en een electrischen trein heeft vanmiddag omstreeks drie uur het leven gekost aan
twee werklieden, die in de cabine
van den vrachtwagen zaten. Het
ongeluk gebeurde vlak naast het
station Bloemendaal, waar een overweg ligt, die niet door het publiek
mag worden betreden.
Slechts auto's bestemd voor de vuilnisstortplaats aan de andere zijde van
de spoorrails en soms een auto met
zand passeeren hier. Deze overweg is
aan beide zijden gesloten door een hek,
dat door eigen zwaarte dichtvalt.
Vanmiddag kwam een leege vrachtauto, waarin, naast den chauffeur, nog
een arbeider zat, over deze passage. De
man naast den chauffeur stapte uit
om het hek open te doen, en kwam
daarna weer in de cabine terug. Blijkbaar heeft de chauffeur zich absoluut
niet vergewist, of de baan vrij was. Hij
deed de auto doorrijden, juist op het
oogenblik, dat de sneltrein, die 15.04 uit
Haarlem vertrekt naar Uitgeest, naderde.
De trein reed op dit punt reeds
op volle snelheid, ongeveer 100 km
per uur. De vrachtauto werd precies in het midden gegrepen. De wagenvoerder was niet in staat geweest te remmen, daar de auto als
het ware vlak voor den trein uit de
lucht kwam vallen. Over meer dan
honderd meter lagen na de botsing
de stukken van den vrachtwagen
verspreid.

muziek

mers.

De militaire

waagt

zich op glad ijs.

Geloof me, wanneer aan het einde van
dezen oorlog de frontcorrespondenten er
over gaan denken om hun mémoires uit
te geven, dan zullen wij niet achter behoeven te blijven: dan zullen wij met
documentaires voor den dag komen, die
heel wat langer geprolongeerd zullen
worden dan de beste films van Mariene
Dietrich.
Tot nu toe heeft Hollywood ons nog
met stukken geslagen: wij zijn nog niet
in staat geweest de studio-opnamen van
de Amerikaansche oorlogsfilms te overtreffen. In Spanje waren' we ons geld'
beter waard
Een groot deel van
de opnamen van „De laatste trein van
Madrid" was ontleend aan de wreede
werkelijkheid, en toen ik die film, waarin ik heel wat van mijn eigen opnamen
herkende, op het doek zag, kwam ik opeens tot het besef, dat ik een stukje wereldgeschiedenis had meegemaakt
Wanneer gij, weggedoken in uw bioscoopfauteuil, zoojuist tegen uw buurvrouw hebt beweerd, dat het nieuws
van de^e week weer „niet veel bijzonders" is, zoudt ge wellicht niet vermoeden, dat er een geweldige staf aan het
werk is geweest, om te zorgen, dat deze
opnamen u hebben bereikt. De snelheid,
waarmee de filmreportage van de Engelsche kroningsfeesten ook in Nederland kon worden vertoond, is nog niet
vergeten; toen was het echter vrede,
vliegtuigen waren te allen tijde beschikbaar voor de snelst mogelijke transporten tusschen de hoofdsteden van alle
landen ter aarde. Nu is dat anders
toch bereiken u de journaalfilm van
het front in een minimum van tijd.
Ergens in Londen staat een onopvallend gebouwtje; het voortuintje is
nauwelijks onderhouden, en ten gevolge
van den oorlog is het rondom van zandzakken voorzien. Die zandzakken beschermen de hersens van het Paramount Journaal. En temidden van laboratoria, projectie-kamers, geluids-studio's, redactie-afdeelingen en expeditieruimten zetelt G. Thomas Cummins,
die door middel van een batterij van
telefoons en een eindeloozen stroom
van inkomende en uitgaande telegrammen al zijn medewerkers dirigeert. Een
eigen persdienst, zoo noodig aangevuld
met het nieuws, dat de agentschappen
van Reuter, Havas enz. zonder ophouden uit alle streken der wereld op de
telex-machines rapporteeren,
houdt
hem van minuut tot minuut op de hoogte van het wereldgebeuren.
Petroleumhrand in Roemenië ?
Geen tien minuten nadat de eerste
rookkolommen zichtbaar werden, is de
filmcamera onderweg, en dank zij den
luchtverbindingen der neutrale mogendheden, zijn de opnamen binnen een dag
in Londen, worden binnen drie uur
„projectie-klaar" afgeleverd en zonder
eenig oponthoud verzonden naar alle
landen, waar men maar vermoedt, dat
er belangstelling voor den brand zou

—

zijn.

Per luchtpost komt uit Britsch-Indië
het huwelijk van een maharadja, opgenomen door een van de filmcorrespondenten van de maatschappij. Vijf minuten na de ontvangst ervan, zit de „redactioneele staf" in de projectiekamer,
waar de film wordt afgedraaid. Er wordt
beslist: driehonderd meter voor BritschIndië zelf, tweehonderd voor Engeland,
zestig voor eenige landen op het Continent. Onmiddellijk worden afdrukken

gemaakt, passende

TWEEDE

W.M)

4

muziek —in een

keurige filmotheek van geluidsstrooken

bijeengebracht — wordt te voorschijn
gehaald, terwijl ergens in een klein kamertje de redacteur voor Britsch-Indische zaken een commentaar schrijft, dat
straks door den „commentator" voor de
microfoon zal worden uitgesproken. Ondertusschen heeft de expeditie reeds
uitgerekend, hoe laat de auto's het afgewerkte product aan postkantoor,
vliegveld of haven moeten afleveren,
om het zoo tijdig mogelijk over alle landen der,aarde te verspreiden. Voor de
Britsch-Indische editie lasschen
de
„cutters"—de mannen-in-het-wit van de
journaalfilm, door wier gehandschoende
vingers elk filmbeeld gaat alvorens de
montage definitief wordt vastgesteld
eenige opnamen in van den vader van
den maharadja, die verleden jaar was
overleden, doch van wien tal van opnamen in het archief liggen.
Zoo gaat het den geheelen dag door;
nauwelijks is het materiaal van
den
eenen correspondent in bewerking genomen, of er wordt een gerucht getelefoneerd, dat ergens jn het Noorden van
Engeland een scheepsramp zou zijn geschied. Zekerheid dienaangaande is niet
te verkrijgen, zoolang het ministerie, het
bericht vasthoudt. En dus verdwijnt
een. yan de camera-mensehen per eigen
vliegtuig daarheen
komt soms onverrichter zake terug, doch heeft meestal
opnamen meegebracht, die den volgenden dag al met het journaalprogramma
meedraaien.
De verantwoordelijkheid van het filmjournaal is groot. Zeker in oorlogstijd,
waar ieder ondoordacht filmbeeld, of
commentaar de maatschappij in de
grootste moeilijkheden zou kunnen brengen, of tot het verbod van een bepaalde editie zou kunnen leiden. En al kan
men in dit bedrijf niet direct met den
toeschouwer in contact komen
ook
het filmjournaal heeft zijn aanhangers
en bestrijders. Het is gemakkelijk genoeg om in „goedkoopen" commentaar
bepaalde gebruiken in vreemde landen
als belachelijk voor te stellen. De straf
volgt ook hier onmiddellijk op de zonde,
en het „ingezonden stuk" is voor mister
Cummins een waardevol instrument,
waarmee hij de stemming van het publiek ten opzichte van zijn „news-re-el"
kan peilen.
Wanneer gij dus weer naar de bioscoop gaat en ge zijt slechts ten deele
schiet niet op den cameratevreden
man: hij heeft heusch zijn best gedaan !

—

—

—

—

ZULLEN „WOLKENKRABBERS" VERDWIJNEN?
De telefoon heeft ze overbodig
gemaakt.
Een bijzonder kenmerk van de
Amerikaansche steden, de reusachtige hooge huizen met 60 en meer
verdiepingen, schijnen veroordeeld
te zijn om te verdwijnen, indien men
geloof mag hechten aan Ralph Walker, een der bekendste architecten
uit de Vereenigde Staten.
Dit hoofd van een der grootste architectenbureaux te New Vork, wijst
er op, dat de strekkimg van de zakengebouwen van New Vork en andere
steden der Unie steeds was, de huizen
zoo hoos als mogelijk was te bouwen,
omdat men het goedkooper en practiscber vond, het geheele zakenleven
van de stad, ook wat de ruimte betreft, zoo sterk mogelijk te concentreeren. Thans heeft echter de telefoon het torenhuis geslagen. De systematische uitbreiding van het telefoonwezen en van den telefoondienst
staat, te zamea met de verbetering
van de bureaux en bedrijven op alle
geschikte deelen van de stad en de
voorsteden toe, zonder dat daardoor
een belemmering van het zakenleven
intreedt. Steeds meer Amrikaansche
zakenmenschem ontruimen daarom
de twee kantoorlokalen van de torenhuizen en vestigen zich in stadsgedeelten met goedkoopere huren.
De gevolgen zijn belangrijk. Zelfs
het best rendeerende torenhuis van
New Vork, Rockefeller Center, is
nog slechts voor negentiende bezet
en de hoogste „wolkenkrabber" der
wereld, het Empire State Building te
New Vork, dat na zijn voltooiing
door gegadigde huurders als het ware
bestormd werd, staat thans voor 30

pet. leeg („Vad.").

ONDANKS HUN OVERMACHT AAN MATERIEEL EN MANSCHAPPEN zijn de
Russen er nog niet in geslaagd de zoozeer gewenschte doorbraak ten Noorden van
het Ladogameer te forceeren, waardoor zij de Mannerheim-linie op de Karelische landengte ook in den rug zouden kunnen aanvallen.
De Russische artillerie neemt een der Finsche dorpen in deze streek onder vuur.

—

GROOTE SCHADE TE URK

AUTO REED JONGETJE

AANGERICHT.

DOOD.

Vuur in den

sluisput gedoofd.

Onze correspondent te TJ r k. meldt
dd. 19 December j. I. :
Over den brand in den sluisput te
TJrk kunnen wij nog melden, dat de
brand gisteravond omstreeks tien
uur is uitgebroken. Nog steeds tast
men omtrent de oorzaak in het duister.
In het geheel zijn twee groote motorschepen en een groot gedeelte
van de stellingen in den put verbrand. Vijf zware dieselmotoren werden een prooi der vlammen, benevens een betrekkelijk geringe voorraad brandstof en smeerolie.
De gezamenlijke schade die is aangericht, moet voorloopig worden begroot op ongeveer 50.000 gulden.
Hierbij komt echter nog het feit, dat
in den put niet kan worden doorgewerkt. Nu het grootste aantal motoren is .verbrand, probeert men met
de twee overblijvende motoren den
put droog te houden, hetgeen echter niet schijnt te gelukken.
Het water in den put stijgt met
het nur en reeds vandaag zullen de
twee motoren, die nu nog draaien,
ook onder water loopen. De schade,
die door het water aan het werk in
den put zal worden toegebracht, is
niet te overzien.
Honderden menschen sloegen gisteravond het voor Urk zoo buitengewone schouwspel van den brand gade. Tot tweemaal toe werd een vat
met brandstof de lucht ingeslingerd
en ontplofte als een machtig vuurwerk op ongeveer vijftig meter hoogte. Verscheidene personen hebben bij
het blusschingswerk lichte kwetsuren opgeloopen.
De brandweer ondervond veel hinder van het ijs. Het blusschingswerk
geschiedde voor het grootste deel
met zand, dat daar in voldoende mate aanwezig was. Eerst tegen den
morgen was het vuur geheel gedoofd.

482e STAATSLOTERIJ.
Derde klasse tweede

lijst.

Trekking van 19 December,
1500
No. 16563, 17837.
f
f 1000 No. 1847, 11755.
400 No. 1160, 21054.
f 200 No. 1352, 99118, 15018.
100 No. 7516, 7699, 11512, 11735,
11883, 15247, 17733.

’
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Derde klasse derde lijst.
Trekking

f 25.000
f 1.000
200
f

’

100

No.
No.
No.
NO.

van

5269.
15110.
3931.

2625,

20 December

Bestuurder een week later

achterhaald.
Zondagmiddag 10 December werd op
den Kleiweg onder Rijswijk een- achtjarige jongen door een bruinroode auto
overreden en gedood. De wageh reedi
door, zonder zich om het slachtoffer tej
bekommeren. Eerst Vrijdagmiddag d.a.v.
is men er achter gekomen, wie de dader
is, n.l. de 25-jarige G. P. V., uit Wateringen, meldt het „Vad."
Sedert Zondagavond is de Rijswijksche politie in de weer geweest om den
bestuurder op te sporen, hetgeen met
de vele uiteenloopende verklaringen
van de getuigen niet gemakkelijk was.
Ook werd de politie herhaaldelijk uit
gemeenten opgebeld,
andere
waar
bruinroode wagens waren gesignaleerd.
Toen echter een millitair, die met d&
bewuste auto was meegereden, zich bij
de politie had gemeld, had men groote
zekerheid omtrent den wagen en kon
men met behulp van getuigenverklaringen de eerste drie cijfers van het
nummer van de auto vaststellen.
De millitair had van zijn commandant verlof gekregen de politie bij hare
nasporingen behulpzaam te zijn en lederen dag trok hij er met een rechercheur op den motor met zijspanwagen
op uit om verschillende garages in omliggende plaatsen te
bezoeken. Ook
Vrijdag werden verschillende plaatsen

als Vlaardingen, Schiedam, Maassluis

e.a. doorkruist, doch zonder succes.

Tegen het middaguur ging de militair naar zijn kwartier ih Den Haag

om te eten Plotseling herkende hij in
een bakkersknecht op een bakfiets den'
bestuurder van de auto. Hij volgde hem
tot Wateringen, alwaar hij thuishoorde
en waar hij de politie waarschuwde, die
hem toen kon arresteeren. Bij het eerste verhoor bekende hij reeds den be-*
stuurder te zijn geweest.
Bij een garage te Zoetermeer had hij
den wagen gehuurd. Hij verklaarde bij
het nemen van de bocht de auto niet
meer te hebben kunnen houden, met
het gevolg, dat deze geheel links van
den weg kwam. Daar hij geen rijbewijs
had, was hij om een bekeuring te voorkomen, doorgereden. Ook verklaarde hij niet vermoed te hebben, dat de
aanrijding zulke tragische gevolgen had
gehad. V. is naar het politiebureau te
Rijswijk overgebracht, terwijl de auto te
Zoetermeer in beslag genomen is.

19435.

Een ooggetuige vertelde ons, dat het
leek, of de auto met één klap was weggevaagd. Hout, tot kleine stukjes versplinterd, en hier en daar een verwrongen metalen onderdeel, was het eenige,
wat men aanvankelijk terugvond.
Na eenig zoeken, waaraan ook militairen deelnamen, vond men het stoffelijk overschot van de inzittenden ter
rechter zijde van djs baan, de achteras
en de bijbehoorende wielen zijn links
terug gevonden.

De twee mannen zijn op slag dood
geweest. Soldaten van het Roode Kruis
hebben de stoffelijke resten van de
slachtoffers weggebracht. Het treinverkeer ondervond veel stagnatie. Een paal
van de electrische geleiding was ontzet,
waardoor het verkeer over enkel spoor
moest worden geleid. Zoowel voor IJmuiden als voor Uitgeest vielen daardoor
eenige treinen uit. Omstreeks zeven
uur was de treinenloop weer normaal.

SPOORWEGEN BESTELLEN
VOOR 14 MILLIOEN
MATERIEEL.

’

Opdracht aan „Werkspoor",
„Beijnes" en „Allan."
Onzen correspondent te Utrecht
meldt dd 22 Dec. jl.:
De plannen tot electrificatie van de
t-poorlijnen zijn weer een belangrijke
stap voorwaarts gekomen, daar de directie der Nederlandsche Spoorwegen
dezer dagen is overgegaan tot het bestellen van het in verband daarmede
SFOURS,
INPUTES, PLUEEN
REGENJAS EN MET ZIJN OUDEN „VISCHHOED" OP heeft de Britsche premier.
noodige rollend materieel.
(Lnamberlain, een bezoek gebracht aan de Britsche troepen aan het Westelijk Front. Ondanks
zijn 70 jaren legHet rjjtuigenpark zal worden uitgede de hooge bezoeker vele kilometers af door zwaar terrein. Chamberlain beziet een gecamoufleerde geschutstelling.
breid met: 25 vijfwagentreinstellen, 15
twcewag'mtreinstellen, 37 versterkingsrijtuigen voor de driewagentreinsteller gentreinen te maken en deze vergroodienst doen, In verband hiermede zulverruiming, daar met een en ander een
aan
te
ting
grijpen
om
middennet,
verhouding
van het
de
len de versterkingsrijtuigen alleen derde bedrag van rond
29 versterkingsrij14 millioen gemoeid
tuigen voor de tweewagenstellen van tusschen tweede en derde klas meer klasse- zitplaatsen bevatten. De geheele is. Een belangrijk aantal arbeiders zal
overeenkomstig de vraag van het reiorder wordt ondergebracht bij de Nehet middennet, in totaal dus 221 rijer ongeveer anderhalf jaar werk aan
tuigen.
zend publiek naar deze plaatsen te derlandsche Industrie en wel bij „Werkhebben. De directie der Spoorwegen
spoor", „Beijnes" en „Allan".
Het ligt als bekend in het voornemen maken.
rekent er nl. op dat het nieuwe matevan de 27 driewagentreinen, die thans
Hetzelfde geldt voor 29 tweewagenVoor de werkgelegenheid in Nederland rieel in het midden van 1941 in bedrijf
stellen, die thans op het middennet beteekent deze opdracht een groote zal komen.
op het middennet dienst doen, vierwa-

’

VRIJDAG 5 JANUARI 1940.

Wat de dag brengt
Gevaren in het Midden-Oosten.
Berichten, volgens welke Rusland
troepen zou concentreeren in den
Kaukasus en aan de grens van Afghanistan worden steeds talrijker en
hoewel afgewisseld door de gebruikelijke tegenspraken, hebben ze een
achtergrond, welke niet uit het oog
mag worden verloren. Al mogen er
dan momenteel niet 80.000 man liggen aan de Afghaansche grens, zraoals een Italiaansch blad meldde, zeer
zeker kunnen ze er elk oogenblik komen.
Hoe meer de Russisch-Engelsche
tegenstelling zich via het Finsche conflict verscherpt, des te grooter zullen
de gevaren worden, welke het Midden-Oosten en vooral Afghanistan
bedreigen. Want juist hier bestaat
reeds meer dan een eeuw een

Britsch-Russische belang e n s t r ij d.
Afghanistan heeft een zeer bewogen geschiedenis gehad. In de Middeleeuwen werd het, na eerst een af-

DERDE BLAD

DE INDISCHE COURANT.

AMERIKA LAAT FINLAND NIET IN DEN STEEK.
Wetsontwerp inzake het verstrekken van omvangrijke leeningen aan de Finnen zal worden ingediend. Binnenkort opnieuw Amerikaansche vliegtuigzendingen. Belangrijke bijDe Chineezen
eenkomst van den Duitschen oorlogsraad.
melden een groote overwinning in Noord-Kwantung.

-

De Balkan-entente 8 dezer te Belgrado bijeen.
Amerikaansche leening aan
Finland in voorbereiding.
Washington, 4 Jan. (AnetaU.P.) .Naar wordt vernomen zal
tijdens de nieuwe zitting van het
worcongres een wetsontwerp
den ingediend, hetwelk zal voorzien in het verstrekken van
leeningen aan Finland ten bedrage van

Russische transporttrein

Volgens hetzelfde bericht bezocht
de Russische ambassadeur vele malen de Wilhelmstrasse, terwijl voorts
andere vooraanstaande Russische
persoonlijkheden thans te Berlijn vertoeven.

ver-

ongelukt.
4 Jan. (AnetaStockholm,
Hav. a s). Gemeld wordt, dat een

De

steun

der Geallieerden aan
Finland.

Russische transporttrein, welke troeLonden, 3 Jan. (R eut er). De
pen vervoerde, door beschadiging van
diplomatieke
correspondent
van
den spoorweg tusschen Leningrad en
Reuter verklaart,
dat
te
Moermansk in een rivier stortte.
zonderlijk rijk gevormd te hebben,
Finsche vliegtuigen wierpen mil- Londen geen bevestiging kon worden
achtereenvolgens door de Turken en
lioenen proclamaties boven Russisch verkregen van het bericht, dat
de Mongolen veroverd. In de 18e
gebied uit, vooral boven Leningrad.
100 millioen dollar.
eeuw weet de machtige Perzische
Duitschland de Zweedsche regeering
Men zal toestaan, dat deze crevorst, Nadir Sjah, die reeds Westeeen scherpe nota zou hebben gezondieten worden gebruikt voor den
communiqué.
lijk Afghanistan beheersente, het geaankoop van oorlogsmateriaal,
den, waarin zou zijn geprotesteerd
Helsinki, 4 Jan. (Aneta Reuter).
heele land te veroveren. In 1747
terwijl ook vermindering op de
maakt een zijner stadhouders van
Een uitgegeven communiqué luid- tegen het zenden van vrijwilligers,
afbetalingen van den oorlogswapenen en ammunitie naar Finland
gebied
dit
een zelfstandig koninkrijk
de:
schuld zal worden verleend.
begin
van de 19e eeuw weer
dat in het
In den Kuhmonierni-sector sloe- en in welke nota zou zijn gewaarhet Westelijke deel aan Perzië moet
gen de Finnen 3 vijandelijke aan- schuwd, dat e.e.a. wel eens tot onafstaan. In dien tijd geraakt het Opnieuw
vallen af, gesteund door artillerie aangename gevolgen zou kunnen
vliegland binnen de impe*ri a 1 i sen tanks.
leiden.
tische
1
tuigen naar
invloedssfeer
Tijdens de voortgezette
zuiveder Westersche mogendringsoperaties
te
Suomussalmi
Aan den anderen kant zetten de
Parijs, 4 Jan. (Aneta Havas). Een
heden.
werden 189 Russen gevangen geno- Fransche en Britsche regeeringen
lid
van
de Amerikaansche delegaNapoleon stelde zich met Perzië tie te Riga verklaarde, dat Finland men. De gevechten duren voort in
haar pogingen om de Finsche regeein verbinding om Engeland in zijn aan het eind van de maand Januhet gebied ten Oosten van Kurnusring
te helpen voort. Het spreekt van
"koloniale bezit te treffen. Afghanissalmi.
ari 400 vliegtuigen van de Vereenigtan blijft voor de Britten een kwetszelf, dat het feit, dat beide landen
de Staten zal ontvangen en een gebare plek en als daar in 1838 een lijk aantal Amerikaansche piloten
in een grooten oorlog betrokken zijn,
aan
strijd om den troon wordt gevoerd* (vrijwilligers).
de mogelijkheid tot het verleenen
Stockholm, 3 Januari (Transdringt de eerste Engelsche expeditie'
ocean). Het dagblad „Aftonvan materieelen steun in zekere mahet land binnen. Vier jaren
later
bladet"
meldt
uit
te beperkt, doch onthuld wordt, dat
Moskou,
dat
de
worden. de Engelschen echter weer
strijd in
Sovjet-Russische generaal stern met enkele groote contracten, die door
verdreven en de nieuw uitgeroepen
zijn staf op de landengte van
Helsinki, 4 Jan. (An e t a-T ransKarelië Finland voor het uitbreken der vijanemir sluit zich aan bij Perzië en
is gearriveerd. Generaal stern wordt delijkheden in Engeland werden afa
Het
Russische
n).
o
c
e
offensief
dien
tijd
Rusland. Van
af dateert
vergezeld door een spe- gesloten en waarvan de uitvoering
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melijk gevoerd, tusschen den Enzijner
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staat.
gevoerd.
De Finsche troepen rukken op nagelschen en den Russischen invloed
bij
Kokojaervi,
ten Oosten van KianDe Franschen verschaffen de Finin Afghanistan. Sinds Rusland TurHongerige
kestan in zijn macht had, trachtte tajaervi.
sche regeering ook geld en ammunitie
het ook zijn invloed uit te breiden
Helsinki, 3 Januari (T r a n s- en het schijnt, dat de politiek der
Finsche bommenwerpers bombartot dit land, dat in den Khaiberpas, deerden Liinaharmari.
o c e a n). Van den. Suomussalmibeide regeeringen erop gericht is deaan de Indische grens, den toesector wordt gemeld, dat tengevolge zen steun voort te zetten, zonder te
gangsweg tot het Westen bezat. In
van de heerschende koude heele letten op den indruk, welke dit in
dit streven werd het door Engeland
troepen wolven de bewoonde dorpen Moskou of Berlijn zou kunnen wekaansteeds gedwarsboomd.
in dezen sector van het front binken.
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artikel speculeerde
Finland wordt bepleit, en wel
e "Völkischer Beobachter"
Men vreest, dat de reputatie,
op
op
een manier, die de formeele
welke Zweden als democratisch
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in
Westneutraliteit
niet schendt, nl. onland
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1 op Turkije. De Russen
en
„Vrijwilligers voor!"
zouden
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der de
Europa en Amerika geniet, door
kunnen
verslanvT enland gemakkelijkEngeland
Terwijl de geheele publieke
Zwedens voorzichtigheid ten aandaarna zou
meening van Zweden steeds behet
aangetast in
zien van de gebeurtenissen in
slister tegen Sovjet-Rusland geFinland zal worden geschaad.
Men zon i oliegebied van Mosoel.
aliet
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de berichten in de buitenlandsche
rlog bij de vredesconferen- bladen
een zekere verbazing en ook
schen aanval op Zweden de
'
u*gesteld.
Hun verlangens een licht verwijt wegens het werkeWestersche mogendheden onge"1J den onrust in het Nabije loos toezien bij den inval in Finland.
twijfel een woord mee zullen
de naoorlogsche jaren een
spreken, daar het dan om grooOverigens moet worden geconstae rol gespeeld. Maar noch
h}
Trafc
tere, dan slechts Scandinavische
oor- teerd, dat de openbare meening, gew \ duitschland reeds denSyrië,
belangen zal gaan. De afweer tegen
een
ZWEEDSCHE
LEGER
door
OOK
HET
aangemoedigd
steund
en
verklaard, noch
groot deel der pers, meer en meer de schikt over uitmuntend geoefende skieen Sovjet-Russische invasie wordt
en Palestina, waar
troepen,
uit
den
Finschen
die,
daarentegen als een eigen zaak van
xnans Arabieren en Joden reeds officieele neutraliteit schendt. De alzooais
oeginnen samen te werken, hebben gemeene opvatting is, dat het voor strijd is gebleken, van zoo groot belang het Noorden, en vooral van Zweden,
bij de verdediging des lands zijn. Een
van de
mijk gegeven
zich tegenover de Zweden hoe langer hoe moeilijker, der manschappen in volledige uitrusting. beschouwd, dat hierbij vel
"geallieerden te willen stellen. Daarsympathie en den steun van
zoo niet onmogtelijk wordt, zijn neuomis het zeer wel mogelijk dat, traliteit te handhaven en vooral zijn
mocratische landen verzekerd is, doch
indien de Russisch-Duitsche samen- veiligheid te verzekeren, indien het ten, naar men meent, leiden tot een dat de eigenlijke strijd zelf zal moewerking tot een omvangrijke aflei- werkloos blijft toezien! De krampach- verzwakking van Zwedens positie ten uitstrijden. Men kan zeggen, datdingsmanoeuvre leidt, Afghanistan tige pogingen in deze richting acht Deze opvatting wordt vooral door het dit heden reeds de overtuiging van
net kind van de rekening wordt. Al' men tot mislukking gedoemd en moegeheel Zweden is.
bedrijfsleven gekoesterd.
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Verscherping van de Britsche

Fabrieken voor synthetische

contrôle.

rubber.

Londen, 3 Jan. (Reuter).
In een verklaring, uitgegeven
door het ministerie van Economische Oorlogvoering, wordt de
verscherping van de Britsche
controle op den Duitschen uitvoer onthuld.
In deze verklaring wordt gezegd, dat het sedert 1 dezer gebruikelijk is alle schepen naar de

Januari (TransHeden werd bekendgemaakt, dat twee nieuwe groote
fabrieken voor de vervaardiging van
synthetische rubber in Italië zullen
worden gebouwd. Eén der fabrieken
zal gelegen zijn nabij Terni, in het
midden van Italië, terwijl de andere
in het industrieele district Varara
zal worden opgezet.

contröleba<ses te dirigeeren, welker lading niet volkomen gedekt
wordt door door de consulaire
ambtenaren der geallieerde landen uitgegeven certificaten van
oorsprong.

Bepaalde uitzonderingen worden
nog gemaakt ten aanzien van goederen, die vóór 27 November 1.1. zijn
besteld en betaald, terwijl ook rekening wordt gehouden met gevallen,
waarbij de betrokken goederen dringend noodig zijn in de landen van
bestemming, doch vele 't aanvragen
om vervoersvergunningen werden
afgewezen en sommige ladingen
werden in de contröle-bases gelost
en aangehouden.
Het ministerie verklaart, dat er
steeds meer teekenen zijn, die erop
wijzen, dat bepaalde firma's in neutrale landen medewerking verleenen
aan pogingen om goederen van Duitschen oorsprong te camoufleeren als
neutrale goederen en stappen zijn
genomen om hieraan een einde te
maken.
De verklaring zegt verder,, dat de
Amerikaansche firma's ten volle gebruikmaken van het systeem der
navicerts en dat in de maand December, de eerste maand waarin
deze documenten werden uitgegeven,
navicerts werden aangevraagd voor
in totaal 250.000 ton goederen.

Grootere activiteit in de lucht.
Parijs, 3 Jan. (H a v a s). De
lucht-activiteit werd, nu een periode

Milaan,

ocean).
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ARGENTINIË.

De „Achilles"

te

Buenos-Aires.

Buenos Aires, 3 Jan (Reuter).
Den Britschen lichten kruiser „Achilles" die heden voor een beleefdheidsbezoek te Buenos Aires arriveerde, viel
een enthousiast welkom te beurt. De
groote menigte, die zich langs de
kaden had geschaard, juichte de opvarenden van den kruiser, toen deze
voorbijvoer om zich naar zijn ligplaats te begeven, hartelijk toe.
De enorme menigte moest door een
politie-cordon
bedwang worin
gehouden
den
en de politie had
groote moeite de menigte tegen te
houden, die den valreep wilde bestormen. Nadat de kruiser gemeerd
was begaven de Ar gentijnsche autoriteiten zich aan boord.
Voor de officieren en manschappen
van de „Achilles" werd een uitgebreid programma van feestelijkheden
opgesteld.
De commandant van de „Achilles",
captain Parry, sprak tijdens een interview groote waardeering uit over
de ontvangst, terwijl hij tevens bewondering uitsprak over de wijze
waarop commodore (thans schoutbij-nacht) Harewood zijn schepen op
den juisten tijd en op de juiste plaats
had geconcentreerd, tot den aanval
was overgegaan zoodra de „Admiral
Graf Spee" in zicht kwam, en orders
had gegeven, die zoo duidelijk waren
dat, ofschoon de „Achilles" zich eerst
twee dagen tevoren bij het eskader
had gevoegd, hij (captain Parry) precies wist wat hem te doen stond wanneer men de „Admiral Graf Spee" zou

van groote koude en meer heldere
lucht is aangebroken, boven het Lotharingsche front en de Noordzee
hervat. De laatste twee dagen zijn
door de Fransche en Duitsehe vliegtuigen wederom waarnemings- en
ontmoeten.
verkenningsvluchten gemaakt, waarCaptain Parry voegde hieraan toe,
bij foto's* werden genomen van de
vijandelijke stellingen in de voorste dat de Nieuw-Zeelanders, die deel
linies en vlak achter het front.
uitmaakten van de bemanning van
zijn
schip, zich prachtig hadden geFransche vliegtuigen zijn gisteren
dragen
tijdens het gevecht.
herhaaldelijk opgestegen voor het
maken van verkenningsvluchten. De
activiteit der wederzijdsehe vliegtuigen had tot gevolg, dat een ontmoeting plaatsvond tusschen een escadrille Fransche jagers en Duitsehe

Messerschmidts. Het hierdoor ontstane luchtgevecht was echter van korten duur. Verliezen werden hierbij
niet geleden.
Een Duitsch verkennings-vliegtuig
wierp van zeer groote hoogte boven
het district ten Oosten van Parijs
eenige apparaten uit. Gebleken is,
dat hieruit eenige pamfletten te voorschijn zijn gekomen, die aan de kanten waren ingesneden, opdat zij er
als doode bladeren uit zouden zien.

ITALIË.

De gezant te Moskou toch naar
Rome ontboden.
Moskou, 3 Januari (Transocean). De Italiaansche ambassadeur, Augusto Rosso, is heden van
Moskou vertrokken. Rosso werd " te
Rome ontboden voor het uitbrengen
van een verslag over de situatie.

SNEEUW EN IJZIGE
KOUDE IN KARELIË.

(Van

onzen specialen verslaggever.)

Onmenschelijk optreden
derRussen.

Het Finsche leger onderschat.
Front in Karelië.
Een striemende

koude, een ijzige
een
onafzienbare
sneeuwmassa— dit zijn de aspecten,
waarvoor mem zich ziet geplaatst bij
een tocht naar het oostelijk front. Zoo
vinnig is thans de natuur, zoowel op
de Zuid-Karelische landengte als ten
noorden van het Ladogameer.
noordenwind,

Op de
ontmoet

dichtbesneeuwde landwegen
men nu herhaaldelijk patrouilleerende Finsche ski-soldaten,
die zich in snel tempo en bijna ge-

ruischloos op verkenningstocht begeven. Dan ineens achter den horizon

van een bijna ingesneeuwd Karelisch
dorp, dat door de bevolking al lang is
verlaten, hoort men dof kanongebulder en ziet men heel in de verte dikke
rookpluimen opstijgen. Aschgrauwe
en later inktzwarte vlekken vermengen zich met de wonderlijke witte
sneeuwlucht, het is een bizar natuurtafereel, maar met een afschuwelijke
beteekenis.
Russische zware artillerie heeft opnieuw een van de verlaten dorpen
onder vuur genomen. Een verbitterde
strijd vangt opnieuw aan, waarbij om
iedere honderd meter grond verwoed
moet worden gestreden.

Het is een algemeen verbreide
opvatting aan het oostelijke front,
dat de Russen de capaciteiten van
het Finsche leger volkomen hebben onderschat. Ze hebben hun
toevlucht genomen tot het gebruik van barbaarsche strijdmethoden, die ook het uiterste van
hun eigen troepenafdeelingen
vergen.
Wanneer men een gesprek aanknoopt met de verdedigers
der
Finsche Mannerheimlinie, de
voorposten, die zich direct in de
nabijheid bevinden van de Russische troepen, verneemt men ongehoorde staaltjes van de onmenschelijkheid der Russen.
Geheel andere herinneringen kregen deze Finsche soldaten van een
overval op twee Russische proviandwagens. die chocolade, sigaretten en
leerboeken bleken te bevatten. De
sigaretten bleken van oogelooflijk
slechte kwaliteit te zijn; de chocolade
was beter en de leerboeken waren
zeer interessant.
Het
blad
„Krasnaja Karelia"
DE ZWEEDSCHE GENERAAL ERNEST schrijft over de moeilijkheden,
welke
LINDER, die zich in den Finschen Vrijde troepen van de Sovjet-Unie in
heidsoorlog van 1918 zoodanig heeft onFinland moeten overwinnen. De afderscheiden, dat hij den Finschen generaalsrang verwierf, heeft zijn ontslag deelingen van het Roode Leger drinuit het leger genomen om als leider van gen steeds dieper in Finland door,
het Zweedsche vrijwilligerskorps het niettegenstaande de moeilijkheden
dappere Finsche volk in zijn ongelijken van klimaat en aardijkskundige gestrijd tegen de Russische overmacht te steldheid alsmede de hindernissen,
hulp te snellen.
welke door de Finnen zijn gelegd.
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GROOT-BRITTANNIË.

Torpedobootjager gezonken ?

De

begrooting.
Berlijn, 4 Jan.
(An. Transoc.).
Washington, 4 Jan. (AnetaHet D.N.B, meldt, dat volgens den
Italiaanschen radio-omroep op 30 T r.) De regeer*^ der V. S. raamt
het tekort over het eerste half jaar
December j.l. de Britsche torpedoViscount", van 1120 ton van het loopende begrootingsjaar op
bootjager
en met een snelheid van 35 mijl, 2,023 millioen dollars.
De staatsschuld van de V. S. bein de Noordzee op een mijn ls gedroeg eind 1939 41.942 millioen dolloopen en gezonken.
lars.
New Vork, 4 Jan. (An. Transoc).
Schepen gestrand.
Het Congres ontving heden de verAmsterdam, 4 Januari (Aneta- klaring van den «president op de beTransocean). Uit Londen grooting.
wordt gemeld, dat het 6600 ton
President Roosevelt stelt voor de
metende Britsche stoomschip „Athel- uitgaven op 1 Jan. 1940 vast te stelbach" bij de lersche kust aan den len op 8424 dollar en de inkomsten
grond is geloopen, terwijl het Britop 6248 dollar.
sche 5200 ton metende stoomschip
De uitgaven worden als volgt ver„Ardangerm" voor Cornwall op de deeld:
klippen liep.
Voor de nationale defensie 1800
dollar; voor de werkloozen, die in
protest wegens
staat zijn te werken 1300
dollar;
voor den steun ten behoeve van den
landbouw 900 dollar; voor de werkKopenhagen, 4 Jan. (Aneta- verschaffing en stimulee.ring
van
Reuter). De Deensche regeering den handel en de industrie
dol1100
protesteerde officieel te Londen tegen lar; voor pensioenen en het welzijn
de Britsche controle op voor Denevan het volk 1200 dollar, voor renmarken bestemde mail.
tebetalingen van de staatsschulden
1100 dollar en ten slotte voor
de
terugkeer van
kosten van de federale regeering
1000 dollar.
Parijs, 3 Jan (Reuter). In aanBehalve de uitgaven voor de besluiting op het bericht over de verEngeland
wapening,
uitgaven
wachte aankomst in
van de
worden alle
26-jarige dochter van lord Redesdale, verminderd, teneinde een
kleiner
miss Unity Mitford, die sedert het uitdeficit te verkrijgen.
breken van den oorlog te München verNiettemin zal het deficit bijna het
toefde, kan thans worden gemeld, dat huidige,
wettelijke
maximumbemiss Mitford te Calais is aangekomen drag van 41 milliard dollar bereien heden het Kanaal zal oversteken. ken aan het einde van het nieuwe
Miss Mitford heeft een zeer ernstige
hoofdwonde en zij kan slechts met begrootingsjaar 30 Juni 1941; het
juiste bedrag is 44.938 millioen dolmoeite loopen.
lar.
Londen. 3 Jan. (Reuter) Miss
Roosevelt vraagt
Unity Mitford is hedenmiddag te Folverhoogingen
voor
de inkomstenbelasting, alieen
aangekomen;
haar vader, lord
kestone
Redesdale, wachtte haar aan de kade op voor de extra-uitgaven voor de namet twee auto's, waarvan één een tionale defensie, die naar hij zeide,
noodzakelijk zijn geworden
ambulance-wagen.
door
den huidigen oorlog.
De hoogere uitgaven voorzien in
de kosten van het leger, de vloot,
de kustdefensie, de
bescherming
van van het Panama-kanaal en de geover een
heime politie.
Hoewel de uitgaven voor de geBerlijn, 4 Jan. (An.
Transoc). wapende troepen ook zijn opgenoBevoegde Duitsehe kringen verklamen in den begrootingspost voor de
ren in verband met het bericht in werkverschaffing, worden de totade buitenlandsche dagbladen inza- le uitgaven voor de nationale deke een bezoek van Molotoff
aan fensie in het begrootingsjaar 1940/
Berlijn in Januari, dat zij niets van 1941 ruw geschat op 300 millioen
een dergelijk plan afweten.
dollar hooger dan het loopende begrootingsjaar 1939/1940.
Göring
oorlogseconomie. Reuter voegt hier aan toe, dat de
Berlijn, 4 Jan. (A ne t a-U. P.). president gelden vraagt voor den
Het D. N. B. meldt dat Göring de al- bouw van 2 slagschepen, 1 vlieggeheele leiding van Duitschlands dekschip en 1 mijnenveger, 2 kruisers, 8 torpedobootjagers, 6 onderoorlogseconomie overnam, welke onzeeërs, 1 depotschip voor onderzeeder zijn leiding zal worden samenërs en 3 depotschepen voor vlieggevat.
tuigen.

Deensch

de mail-

contrôle.

De

Miss Mitford.

DUITSCHLAND.

Niets bekend
bezoek
Molotoff.

leidt de

Von Mackensen naar Rome terug.
Berlijn, 3 Jan.

(Transocean).

De Duitsehe ambassadeur te Rome,
Hans von Mackensen, die verscheidene
dagen te Berlijn vertoefde, tijdens welke
hij een langdurig onderhoud had met
minister Joachim von Ribbentrop, is heden weder van Berlijn vertrokken om
naar zijn post terug te keeren.
In officieele Duitsehe kringen werden
hedenavond de berichten uit Fransche
verzekerd, dat de
bron, waarin werd
ambassadeur
te Ankara beDuitsehe
stemd zou zijn Von Mackensen als ambassadeur te Rome op te volgen, tegengesproken.

De Tsjechische regeeringstroepen.
Praag, 4
Januari (Transocean). Volgens de berichten in
de Tsjechische bladen van gisteren
hebben de verschillende formaties
der Tsjechische regeeringstroepen
zich thans naar haar respectieve
garnizoenen in het protectoraat begeven.
Het eerste optreden 'dezer troepen
in het openbaar bestond uit parades
ter eere van den Onbekenden Soldaat
en van de dooden uit den Wereldoorlog.
De Tsjechische regeeringstroepen
zijn 7000 man sterk. De manschappen
zijn gekozen uit vroegere onderofficieren van het oude Tsjechische
leger. Zij zijn onderverdeeld in 12
gemengde bataljons, samengesteld
drainfanterie, wielrijders,
uit
gonders en technische afdeelingen,
alsmede verbindingsgroepen en militaire muziekkorpsen.
Het Tsjechische leger beschikt over
twee arsenalen en twee hospitalen.

IERLAND.

De begrooting voorziet in de behoefte van 145.000 man voor de
vloot.

Embargo op uitvoer naar Japan
in studie.
Washington,

4 Jan. (Aneta
United Pres 8.). Pittman, de
voorzitter van de Senaatscommissie
voor Buitenlandsche Zaken, verklaarde dat hij verwachtte, 'dat de door
hem ingediende resolutie waarin
wordt voorgesteld een embargo in te
stellen op den uitvoer van munitie,
ijzer en olie naar Japan als antwoord
op de Japansche houding ten aanzien van de Amerikaansche ingezetenen in China, binnenkort door de
commissie in studie zal worden genomen.

Ernstige brand in een hotel.
New Vork, 4 Jan. (Aneta Tr. oc).
personen
Gemeld wordt, dat 60
zijn omgekomen bij den brand in
het Marlborough-hotel in Mineapolis, welke werd veroorzaakt door
een ontploffing van de ketel voor
de centrale verwarming.
De vlammen verspreidden zich
met groote snelheid spoedig door
het geheele gebouw.
Verscheidene bezoekers, die zich
op de verdiepingen bevonden, welke van alle uitgangen waren afgesloten, sprongen uit de vensters.
personen
Gemeld werd, dat 40
gewond
zwaar
werden.

Gezant in Canada benoemd.
Washington, 4 Jan. (Aneta Rtr.).
President Roosevelt benoemde James H. H. Crom w e 11 tot Amerikaansche gezant in Canada, welke post bijna 2 jaar vacant was.

Buitengewone bevoegdheden voor
de regeering.
ZWEDEN.
Dublin, 4 Jan. (Reuter). ..De
Dail Eirean nam heden met 82 tegen
9 stemmen het wetsontwerp aan,
waarbij aan de regeering van Eire
buitengewone bevoegdheden worden
toegestaan.
Terwijl de Dail het wetsontwerp
aan het bespreken was, kwam het
nieuws binnen, dat in een der hoofdstraten van Cork een rechercheur
was doodgeschoten.
Dublin, 4 Januari (AnetaReuter). De Dail heeft met 62
tegen 7 stemmen in laatste lezing de
Offence against State Bill aangenomen en ging daarna tot 21 Februari
a.s. op reces.
De Senaat heeft genoemd wetsontwerp eveneens in laatste lezing

Schip door duikboot beschoten.
New-York, 3 Januari (Reuter).
Mackay-radio ontving een 5.0.5.-signaal van het 5484 ton metende
Zweedsche s.s. „Kiruna", waarin het
schip mededeelde, dat het door een
Duitschen onderzeeër werd beschoten
en thans langzaam zinkende is ; de
„Kiruna" verzoekt om bijstand. Het
vaartuig bevindt zich in den Atlan-

tischen Oceaan.
Transocean meldt uit
Amsterdam, dat een bericht uit

Londen werd ontvangen over het
zinken van de „Kiruna" in den
Atlantischen Oceaan, nadat een ontploffing had plaatsgehad. Vermoed
aangenomen, waarna de zitting tot wordt dat het schip op een mijn is
morgen werd geschorst, wanneer de geloopen.
President het wetsontwerp zal teeke-

nen.

Weer gestolen munitie teruggevonden.

Schip bij de Schotsche kust
getorpedeerd.

Januari (Reuter).
Het
2.500
ton
metende Zweedsche
Dublin, 3 Jan. (Reuter). Door
s.s.
is
„Svarton"
door een Duitsehe
de politie werd in Noord-ïerland onhoogte van de
onderzeeboot
ter
geveer 2y2 ton ammunitie, welke naar
getorpeNoordkust
Schotland
van
gemeend wordt, deel uitmaakt van het
het
deerd;
schin
zonk
binnen
andergestolen
oorlogsuit het Phoenix Park
materiaal ontdekt; de ammunitie was halve minuut. Twintig leden van de
in een veld verborgen. In totaal i.s van bemanning worden vermist ; elf
overlevenden, die op een vlot rondde 28 ton gestolen ammunitie thans ondreven, zijn opgepikt.
geveer 23 ton achterhaald.
Londen, 3

TURKIJE.

DERDE BLAD

NEDERLAND.
DE ONTVOERING DER
ENGELSCHEN.

Het Russisch verzoek tot hervatting der besprekingen.

Bern, 3 Jan. (Havas). In aansluiting op het bericht van de te Bazel Nog geen rapport van
verschijnende „Nationalzeitung", inhoudende, dat de Sovjet-Russische
te Berlijn.
ambassadeur te Ankara aan de TurkDen Haag, 4 Jan. (Aneta). Naar
sche regeering zou hebben voorgesteld
van de berichten, volaanleiding
de Sovjet-Russische Turksche bespregens
welke de Amerikaansche amkingen te hervatten, kan nog worden
gemeld, dat de Turksche ministeh van bassade te Berlijn op verzoek van
Buitenlandsche Zaken, Saracoglu, de Britsche regeering stappen had
de
ondernomen, in verband met
volgens dit bericht nog niet geantkapitein
en
ontvoering
Stevens
van
woord zou hebben, doch dat hij van
deze gelegenheid gebruikt maakte Payne Best, werd van bevoegde zijom te wijzen op de Sovjet-Russische de aan Aneta medegedeeld, dat terradio-uitzendingen naar Turkije, die stond na de ontvoering aan de Ameambassade het verten doel hebben onlusten onder de rikaansche
zoek werd gericht, het oog op hen
Moslims te doen ontstaan.
te houden.
Tot dusver werd van de Ameriuitwerking van
kaansche ambassade geen rapport
ontvangen en de Britsche regeering
geheeft geen nieuwe stappen
Ankara, 3 Jan. ..(H a v a s). In daan.
aansluiting op het bericht over den
nieuwen krachtigen aardschok, die
heden in het reeds zwaar door de
vorige schokken geteisterde Erzindjan werd gevoeld, kan nog worden geSlapte
meld dat door de nieuwe aardbeving
Eindhoven, 4 Jan. (Aneta). De
97 huizen werden verwoest en 67 beFicus Houtindustrie zegde 300 man
schadigd.
van het personeel met ingang van
Istanboel, 3 Jan. (H av a s). Door 1
Augustus a.s. ontslag aan,
in
den aardschok, die gisteren plaats
slapte
verband
met
de
door
de
oorzijn
bijna
Yozgad
200 huizen te
had,
en omgeving ingestort. Door aard- logsomstandigheden.
schokken "te Brousse, Adabazar en
Ismidt zijn meer dan 300 huizen inge-

de Ameri-

kaansche ambassade

De

den nieuwen
aardschok.

GEVOLG VAN DEN OORLOG.
in hout-industrie.

DE AARDBEVING IN TURKIJE.

stort.

MEISJE DOOR GEWEERSCHOT
GEDOOD.
Soldaat schoot omdat een
auto niet stopte.
Dec. is hi den
Gelderschen Achterhoek een meisje
uit Eibergen door een geweerschot
zeer ernstig gewond.
Tegen elf uur passeerde een auto,
gemerkt M 32411, een militairen
wachtpost. Deze voerde geen voor- of
achterlicht, doch alleen brandde de
schijnwerper, die bovenaan den wagen was bevestigd. De soldaat gaf
bevel tot stoppen, doch hieraan voldeed de auto niet.
Hierop loste de militair een schot,
waarop de auto stilhield. De chauffeur stapte uit den wagen, maar toen
de soldaat op hem afkwam, stapte
hij weer in en reed weg. De soldaat
schoot toen nogmaals op den wagen,
die echter doorreed.
Later is gebleken, dat zich in de
auto twee dames en twee heeren uit
Eibergen bevonden. Een der dames
is door het schot ernstig in het hoofd
gewond door een kogel, die achter
door de auto werd geschoten.
De chauffeur heeft later meegedeeld, dat hij, toen hij uitgestapt
was, niets had gezien en daarom
was doorgereden. De auto werd in
beslag genomen voor het huis van
een dokter, die de eerste hulp verleende. Het meisje, dat ongeveer 20
jaar oud is, werd naar het R*K* ziekenhuis te Enschede vervoerd en is
daar spoedig overleden.
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PLANNEN VOOR EEN NEDERCIRCUS.

Ankara, 3 Jan. (Transocean).
deelneming.
Heden werd een voorloopige opgave geLANDSCH
publiceerd van hei aantal slachtoffers
4
(Aneta).
Haag,
Jan.
Den
Minisvan de recente aardbevingsramp,
ter Van Kleffens betuigde namens
betreffende de steden en distrciten SiIn een houten gebouw met
de Nederlandsche regeering en het
was, Amasia, Refalye, Ordu, Tokad, Niksar, Gumoeschane, Giresoem, Yosogat en Nederlandsche volk bij den Turk3200 zitplaatsen.
Suscheher. De totale cijfers voor deze schen gezant schriftelijk zijn deelDe bekende vakman op het gebied
gebieden bedragen 13.000 dcoden en 3 a neming met de ernstige
aardbeder
ving.
lijst
amusementskunst, de heer A. G.
4.000 gewonden. De
van slachtoffers betreffende de stad Erzindjan is
Giezen te Haarlem, is bezig de laatnog steeds niet volledig, doch geraamd
hand te leggen aan een onder„Statendam" wordt opgelegd. ste
wordt, dat in deze stad alleen 4.000 perneming, welke hij tegen het einde
sonen om het leven kwamen. De opruiRotterdam, 4 Januari (Aneta). van Maart 1940 gereed denkt te
mings-werkzaamheden zijn nog steeds De
directie van de N.A.S.M. heeft hebben om aan het publiek voor te
niet beëindigd. De evacuatie van de gebesloten
stellen, nl. een Nederlandsch circus.
de „Statendam" op te legwonden en de daklooze inwoners is nog gen.
De heer Giezen wil zijn circussteeds gaande. Zij zullen worden verrevue niet onderbrengen in een tent,
spreid over het geheele land, waar de
maar in een houten gebouw, met
C. J.
steden en dorpen, die van de aardbeving
geleden,
hebben
in de wintermaanden
ruimte voor omstreeks 3200 perso4
Jan.
Al(Aneta)
Oosterbeek,
nen. Drie dieselmotoragregaten van
niet bewoonbaar zijn.
hier is overleden de oud-predikant elk 500 ampère zullen den stroom
bij de vloot C. J. W a r n e r s.
leveren voor verlichting en electriPresident Inönü naar Ankara
sche toestellen, die in de shows een

Officieele

De

Warners.

Mooie gift

Finland.

belangrijke plaats zullen innemen.
Behalve de ronde piste heeft de
Den Haag, 4 Jan. (Aneta). Een zaal ook een tooneel, want het proIstanboel, 3 Januari (Reuter).
Na een bezoek gebracht te hebben Nederlandsche dame te
Londen gramma zal bestaan uit een voortaan het door de aardschokken geschonk een gift van 20.000 dollar durende afwisseling van een vertooning op het tooneel, die overgaat in
teisterde gebied, is de Turksche aan Finland uit sympathie en bepresident, generaal Ismet Inönü wondering voor het Finsche volk. een ballet, dat zich uitbreidt tot de
piste en dan de encadreering vormt
naar Ankara teruggekeerd, om aldaar
voor het eigenlijke circusnummer,
de leiding op zich te nemen bij het
dat besloten zal worden met een
treffen van maatregelen voor het
'K WOU, DAT IK EEN GOEDE parodie
verleenen van hulp aan het getrofvan het klassieke Olofstrio
Zoo hoopt men het programma een
fen gebied.
nonstoptempo te geven en te doen
Het opruimingswerk te Erzindjan
aansluiten aan de
bemoeilijkt
door
vrees,
de
wordt
circustradat Jeugdige
Haag ditie, zonder wilde oude
gassen uit de scheuren in de aarddieren en abnormaliteiten. Natuurlijk zullen de
oppervlakte zullen opstijgen, wangearresteerd
balletten culmineeren in groote
neer de puinhoopen, die deze spleten
apotheoses, die een typisch natiobedekken, worden verwijderd. ErDe Haagsche politie is er door de opzindjan is één groote puinhoop; gelettendheid van twee rechercheurs van naal karakter zullen dragen.
lijken
wordt
dat
12.000
zijn
meld
den centralen opsporingsdienst in geslaagd drie jeugdige inbrekers achter
geborgen.
slot en grendel te zetten. Dezer dagen
zagen de rechercheurs op den Hofweg
van
een 16-jarigen loopjongen, die een grooLonden, 3 Jan. (Reuter). Het te actetasch onder den arm had.
Zij hielden hem staande en vroegen
Britsche Roode Kruis stelde een begearresteerd.
drag van 10.000 pond sterling ter bewat hij in de tasch had geborgen. In
nog
een tweede tasch,
schikking van het Turksche Roode de actentasch zat
Onder verdenking van frauduleuze
was geborgen. Het handelingen bij den aanleg van miKruis, voor het lenigen van de door waarin tafelzilver
bleek afkomstig
een litaire
de overstroomingen en aardschokken tafelzilvergepleegd
werken in de provincie
in den avond van 3 Utrecht, is, naar de
diefstal,
„Tel." verneemt,
in Anatolië veroorzaakte ellende.
December in de woning van een reserve- een aannemer uit Uithoorn in arrest
Bij deze inbraak werden voorts
T r.) officier
Moskou, 4 Jan. (A n e t a
een gouden armbandhorloge gesteld. Verschillende opzichters zijn
ontvreemd
ontslagen en men acht het mogelijk,
De Russische regeering schonk 10.000
de inhoud van een spaarpot. De todollar aan de Turksche regeering te en
tale waarde van het gestolene was ca. dat nog meer arrestaties zullen volgen.
bate der slachtoffers van de aard- 600 gulden.
beving.
Bij de levering van bouwmateriaal
De jongen bekende, dat hij deze inbraak had gepleegd, tezamen met een voor verscheidene verdedigingsob17-jang vriendje. Het gouden horloge, jecten zou
zooais wij reeds uitvoedat een waarde heeft van 80 gulden, rig meldden
geknoeid zijn; onder
had hij voor twee gulden verkocht. De meer zou het beton ondeugdelijk
politie heeft het horloge kunnen op- zijn geweest.
sporen. Onderzocht wordt of hier ook
Troepen
naar
Verschillende objecten, worden genog sprake is van heling. Ook de vriend sloopt, en de
aannemersfirma zal ze
ls in het hoofdbureau van politie opop eigen kosten weer moeten opbougesloten.
Wellington (Nieuw-Zeeland), 3 Jan.
Zij vertelden nog, dat ze het gestolen wen.
Ten einde in de toekomst voor der(Reuter). Indrukwekkende tootafelzilver eenige dagen in een plant- gelijke
onaangename verrassingen
neelen hadden plaats te Wellington, soen hadden verstopt. Bij een nauwkeubespaard
te blijven, is de controle
rige
huiszoeking
in de woning van den
Christchurch en Auckland, toen
verscherpt.
thans
inbreker
zeer
jongen
een
politie
vond de
soldaten,
Nieuw-Zeelandsche
die
Rijk
Het
zal
grooten
Franschen
door deze frauduleuze
veldkijker.
bleek
Deze
Europa
naar het front in
zullen
vertrekken en zich in deze plaatsen ook afkomstig te zijn van een inbraak, handelingen geen schade lijden, daar
gepleegd in September van het vorige de betalingen nog niet zijn geschied
verzamelden, voor geweldige menigten paradeerden; de geestdrift der jaar in Deeen consumptietent op het en de voorwaarden van de bestekken
jongeman bekende ook aan zoo scherp zijn geformuleerd, dat in
toeschouwers herinnerde aan het strand.
deze inbraak schuldig te zijn. Een deralle mogelijkheden wordt voorzien.
enthousiasme, dat in 1914 voor dede vriend
16 jaar
had hem daarzelfde tooneelen bestond.
bij geholpen.
De twee eerstgenoemde loopjongens
De keurige houding van de voorbij
marcheerende troepen vormde een bleken voorts nog schuldig te zijn aan
een inbraak in een rijwielstalling. De
getuigenis voor de uitstekende rewas slechts enkele kleedingstukbuit
opleidingssultaten van de korte
zij voor een gulden verkochten
die
ken,
periode, die deze soldaten hebben
een 58-jarigen man, die thans veraan
gehad.
volgd zal worden wegens heling.
In een te Rotterdam gehouden alDe vertrekkende troepen werden
De loopjongen, dien de rechercheurs
vergadering van den Negemeene
toegesproken door den gouverneurop den Hofweg aanhielden, is een zeer
Journalisten Kring
generaal van Wellington, Galway en onverschillig type. Zoo vertelde zijn derlandschen
premier Savage. Ook de leider van vriend, dat hij in de rijwielstalling het heeft de vice-voorzitter, de heer Gehad opgevat brand te stichten om rard Polak
Daniëls, den overleden
de
Nieuw-Zeelandsche oppositie, plansporen
van
te
wispresident,
de inbrtak uit
den heer Henri Dekking,
Hamilton, wenschte den troepen de
Hij
had
vuurtje
geeen
schen.
reeds
herdacht.
alles wat goed is.
maakt. De vriend vond het toen te erg
Met 99 van de 117 uitgebrachte
worden en had de vlammen met een emstemmen
heeft de vergadering
mer water gebluscht. Verder heeft hij op den heer G. Polak Daniëlsdaarals
tijdens het verhoor aan een rechervoorzitter gekozen.
geverteld:
een
fout
„Ik
heb
cheur
In de bestuursvacature, ontstaan
dat is jammer, ik wou. dat ik
„Ajax". maakt,
van
door het overlijden van den heer
een goede inbreker was."
Henri Dekking, werd gekozen de heer
De drie jeugdige dieven zijn ter beMontevideo.. 3 Jan. (Reuter).
schikking
van
van
Justitie
M. van Vooren Sr. te Rotterdam.
Toen de Britsche kruiser „Ajax", een
den Officier
van de drie oorlogsschepen, die de „AdDe nieuwe voorzitter werd in 1920
gesteld.
gekozen tot bestuurslid van den Nemiral Graf Spee" hebben bestreden, te
Montevideo binnenliep, werd de oorderlandschen Journalistenkring van
logsbodem hartelijk welkom geheeten.
Transocean meldt nog uit 1932 tot 1935 was hij kring-secretaNadat de vertegenwoordigers van de Montevideo, dat de „Ajax", toen hij heris, welke functie hij sinds 1937 wepers te Montevideo aan boord van de denmiddag, drie weken na den neeslag derom vervult. Toen wijlen
Henri
„Ajax"
ontvangen,
waren
bracht aa n de monding van de Rio de la PlaDekking in laatstgenoemd jaar voorschout-bij-i.acht sir Henry Harwood, die ta, de haven van Montevideo binnenzitter van den N. J. K. werd wees
tijdens het zeegevecht tegen het Duitliep, duidelijk zichtbare sporen vertoonhet bestuur den heer
sehe pantserschip het bevel voerde over de van haastig verrichte herstellingen tot vice-voorzitter aan. Polak Daniëls
de drie Britsche kruisers, een bezoek van de schade, die de oorlogsbodem in
aan den president van Uruguay en de den strijd tegen de „Admiral Graf
Uruguaysche ministers van Buitenlands.s.
Spee" opliep.
Pogingen zijn gedaan om de sporen
sche Zaken en van Defensie. De „Ajax"
4 Jan. (Aneta) Het
brengt uitsluitend een beleefdheidsbevan deze reparaties te bedekken, door s.s.Amsterdam,
„Josef
Stalin" werd door
zoek aan Montevideo, dat twee dagen den Britschen oorlogsbodem opnieuw in
opdrachtgevers overgenomen. de
zal duren.
de verf te zetten.

terug.

voor

INBREKER WAS!"
inbrekers in Den

Gift

DE KNOEIERIJ BIJ DEN
KAZEMATTENBOUW.

het Britsche Roode Kruis.

Aannemer

van'

-
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NIEUW-ZEELAND.

vertrekken

het

front.
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DE NEDERLANDSCHE JOURNALISTEN KRING.
G. Polak Daniëls voorzitter.

URUGUAY.

Het bezoek

FRANSCHE MONSTERKANONNEN.
Vuurspuwende draken.
oorlogscorrespondent

De

van de „Daily Telegraph"
schrijft:

Indien men de vraag stelt,
welke technische verbeteringen het Fransche artilleriemateriaal
heeft ondergaan, sinds den vorigen oorlog, dan zal het antwoord om
redenen welke vooral in dezen tijd overduidelijk zullen
zijn, slechts zeer algemeen
en vaag kunnen zijn. Wat
echter wel verteld mag worden, is o.a. dat de monsterkanonnen van 1918 thans
zelfbeweegbaar zijn. Het zijn
moderne vuurspuwende draken geworden, die slechts
enkele minuten noodig hebben om uit hun, schuilplaats
te krv'ven en zich over het
land -J gaan voortbewegen.
Een niet geringe vooruitgang
als men bedenkt, dat een betrekkelijk kleine verplaatsing van dergelijke reuzenkanonnen in den vorigen
oorlog soms 24 uur vorderde.
Een van de monsters was
zoo vriendelijk mij onlangs
een demonstratie te geven
door een wandeling te gaan
maken met een volle lading
munitie. Het was een indrukwekkend schouwspel. Rustig
en geluidloos verhief het reuzenkanon zich van
zijn
standplaats, gleed over een
paar jonge boompjes die als
lucifers afknapten en begon
zijn tocht langs den landweg.
De machtige benzinemotor
trok het gevaarte dwars door
het land en heggen en slooten werden „genomen" alsof
ze niet aanwezig waren. Indien zulke kanonnen spreken,
zaaien ze vernietiging tot vele
tientallen kilometers in den

omtrek.
De projectielen slaan meters diepe gaten in zwaar
beton. De monsterkanonnen
zijn er in het bizonder voor
bestemd indien de strijd eenmaal in vollen gang is, Duitsehe spoorbruggen en stations te vernielen.

CHINA.

Chineesche overwinning in NoordKwantung.
Chungking, 4 Jan. (AnetaReuter). De stad viert de
overwinning der Chineezen, die

„Josef Stalin."

'

naar verklaard
de in het

wordt, resulteertegenoffensief, dat j

op 1 dezer door de Chineezen in "
Noord-Kwantung werd ingezet. '
Gemeld werd, dat de Chineezen j
de Japanners naar het Zuiden !
langs het geheele front drongen,
waarbij aan den vijand verliezen
van ruim 10.000 dooden en gewonden werden toegebracht.
De Chineesche militaire woordvoerder verklaarde, dat de Japanners ten Noorden van Canton in 3
colonnes waren opgetrokken, doch
tegenoffensief
dat het Chineesche
de Japanners tot een algemeenen
terugtocht naar hun aanvankelijke
posities dwong.

De Britsche ambassadeur
te Chunking.
Chungking,

4 Jan. (An. Reuter).

De Britsche ambassadeur in China,
Sir Clark Kerr, is alhier uit Hongkong gearriveerd.
Hoewel zijn reis slechts een beleefdheidsbezoek aan de
Chineesche hoofdstad betrof,
trok het
groote aandacht, aangezien
werd
gemeld, dat tot de onderwerpen, die
hij met de Chineesche regeeringsambtenaren zou bespreken, ook het
vraagstuk; inzake de zilverreserve
van Tientsin behoort.
De aankomst van den Britschen
ambassadeur viel bovendien samen
met de groote bijeenkomst van de
buitenlandsche diplomaten
alhier,
o.w. de Fransche en Russische ambassadeurs, en de vertegenwoordigers van Turkije, Chili, Duitsch-

land, Italië, België en Nederland,

terwijl de Amerikaansche ambassadeur binnenkort wordt verwacht.

KORTE BERICHTEN.
Belgrado. 4 Jan. (Transocean).
Nog twaalf stoomvaartlijnen te Split
hebben als gevolg van het gebrek aan
steenkolen den dienst stopgezet. Om dezelfde reden was het vrachtschip „Srfoin"
niet in staat naar Griekenland te ver-

trekken.
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FRANKRIJK.

De internationale beurzen.

DE GUERILLA IN DEN NACHT.

TE AMSTERDAM.
Amsterdam, 4 Jan. (An e t a). De tendens ter beurze was stil en onregelmatig, met weinig veranderde noteeringen.
Amerikaansche fondsen lagen prijshoudend en vrijwel onveranderd. De
verbetering van Wallstreet bleef nagenoeg zonder effect.
Nederlandsche en Indische obligaties
waren vaster gestemd, Fransche leening
1939 werd aar:geboden. Young was vaster.
De Koninkl ij ke keert
een interim-dividend van
vijf procent uit.
Aandeelen Koninklijke lagen met affaire, met kalme tendens, de koers
schommelde tusschen 265 en 262. Het
interimdividend bleef zonder invloed.
In scheepvaartfondsen ging niets om;
de tendens was prijshoudend. Incourante stukken lagen verwaarloosd en
waren hier en daar luier.
In tabaksaandeelen ging vrijwel niets
om. Sumatra-tabaksfondsen noteerden
lager.
In aandeelen Amsterdam Rubber
ging bijna niets om;
de noteering
tusschen
schommelde
203% en 202* In_
courante rubberaandeelen waren meerendeels luier.
Philips-aandeelen lagen stil in de
markt, met vrijwel stationnairen koers.
Unilever lag ongeveer prijshoudend. A.
K.U. was iets luier.
Driemaands ponden en dollars noteerden met resp. iy* tofc 7% disagio
en met % tot 1% agio.
TE BERLIJN.
Berlijn, 4 Jan. (Transocean).
De aandeelenmarkt opende vast, doch
de vraag nam af, na de scherpe stijgingen van gisteren. Er viel ook eenige
neiging waar te nemen om op het bereikte hooge niveau te verkoopen. Lateizwakte de vaste tendens af en slechts
30 aandeelen noteerden hooger, tegen
43 bij den aanvang, terwijl 28 aandeelen
lager noteerden, tegen 11 bij den aanvang.
De markt sloot onregelmatig.
TE NEW-YORK.
WallNew-York. 4 Jan. (Aneta).
verdere
beeen
vast.
Na
opende
street
van
boodschap
blijkt de
studeerd,
belangRoosevelt aan het Congres geen
en
markt
voor
de
zijn
rijke factor te
bemoezeer
zakennieuws
het
aangezien
digend was steeg het koersniveau grootendeels tot 1 punt. waarbij staalfondsen op den voorgrond traden.
Winstnemingen verminderden later de
aanvankelijke winsten, of zij deden deze
teniet. De stemming werd stil, in afwachting van de begrootingsboodschap.
met fractioneele wijzigingen thans ongeveer gelijkelijk verdeeld Enkele fonds-en zakten slechts fractioneel in, andere
1 tot 2 punten.
Na vijf achtereenvolgende dagen,
tijdens welke de markt monteerd;,
struikelde de markt over winstnemingen; de tendenz werd lui en lichtelijk
onregelmatig. De begrootingsboodschap
komt ongeveer overeen met de verwachtingen van Wallstreet.
De berichten, dat buitenlandsche verkoopen zijn opgedroogd en dat den
laatsten tijd kleine aankoopen worden
gemeld, wekten de belangstelling op.
Automobielfondsen waren flauw; de
vooruitzichten voor de naaste toekomst
voor de nieuwe modellen worden beter
geacht dan in 1939.
Vliegtuigfondsen lagen meer
prijshoudend. Koperaandeelen boden weerstand, in verwachting van goede zaken.
De markt bleef kalm afbrokkelen. Het
slot was flauw en het meerendeel der
leidende fondsen sloot tot 1 punt, enkele 1 tot 3 punten lager.
De omzet beliep 860.000 stuks.
Staalwaarden waren zwak gestemd,
ofschoon, naar verluidt, de nieuwe vraag
voor staal betrekkelijk bevredigend is.
Utilities en spoorwegaandeelen waren
stil gestemd; naar raming is het terugloopen van het aantal wagonladingen
minder dan gewoonlijk.

Een strijd van mijnen en
besluipingen in het
Westen.
De Parijsche correspondent van
het Vad. schrijft :
De eerste nacht aan de vuur lijn is
moeilijk te dragen, daarover is ieder
het eens. Enkele journalisten hebben
een aflossing bij het krieken van den
dageraad bijgewoond. Dat geschiedt
veelal aan den zoom van een boschje
of den rand van een dorp. De mannen hebben dan dikwijls kilometers
in de beenen, een zwaren tocht door
de modder. Alle zintuigen spitsen
Wij, aldus vertelt een korporaal in
de Intransigeant, luisteren, we kijken. Stil en methodisch doorsnuffelen we elk huis, elke schuur. Elk geluid, elke beweging in dit blijkbaar
veslaten dorp zou de tegenwoordigheid van den vijand onthullen.
Opeens knarst de deur van een
schuur op de hengsels, langzaam
opent ze zich. Mijn rechterduim trekt
den haan van de revolver over; langzaam heft zich het wapen tot de
hoogte van mijn oog. Achter me
heeft een kameraad mijn gebaar gezien, hij bereidt zich voor zijn granaat te gooien. Twee oogen schitteren in het halve duister van den rijzenden dag. Nog een seconde en ik
schiet. Het is een geit
De dag is nu bijna doorgekomen.
We besluiten ons in een verlaten
huis te nestelen. Nauwelijks hebben
we onze posten uitgezet of op 40 m.
vóór de overblijfselen van een door
cnze jagers neergeschoten Duitsch
vliegtuig signaleert een onzer een
hond. Dan teekenen zich vormen af,
die zich elke seconde nader preciseren, Duitsehe soldaten. Hebben ze
ens, gezien, zitten we in de va 1...? We
zijn gereed om te vechten. Op het
kozijn leg ik mijn revolver en granaten, met de karabijn zoek ik mijn
man.
Die daar schijnen zich van onze
aanwezigheid geen rekenschap te
geven. We zien hen werken op den
wrakhoop van het gevelde toestel.
Onze instructie is waar te nemen,
niet het gevecht te zoeken. Toch
zouden we hen gevangen willen nemen, als we een zestigtal „Fritsen"
het dorp zien binnenkomen. Zij, die
w e in het oog hadden, verwijderen
zich zeker hebben zij mijnen gelegd.
Na eenige oogenblikken hooren we
op enkele honderden meter geweervuur en het ontploffen van granaten; onze kameraden van het andere bataljon moeten op de Duitsehe
patrouille gestooten zijn. Een drama
speelt daar af. De onzen werden
verras-t. Met één tegen drie verdedigen ac zich verwoed. Een Duitsch
officier roept hun in het Fransrh
toe: „Geef je over, je bent geknipt".
Tegelijk legt een geweerkogel hem
neer. Een Duitsehe mitrailjette komt
in stelling; de schutter wordt door
een schot uit een karabijn igeveld.
Een ander wil zijn plaats innemen,
hij ondergaat hetzelfde lot. In minder dan een minuut is het gevecht
afgeloopen, elk gebaar is een onver-

schrokken daad geweest.
Zoodra we geraden hebben, dat de
kameraden in gevaar verkeerden
zijn we hun te hulp geijld. Als we

aankomen zijn de Duitschers al op
de vlucht. Dan raken we onder het
vuur van de automatische wapens
dêr Duitsehe voorposten. Het is niet
gemakkelijk nu, onze linies weer te
bereiken; mortieren en geschut voegen zich bij het tiktak van de machinegeweren. Wonder boven wonder komen we na een uur kruipen
over enkele honderden meter bij onze voorposten.
Jacques Boulenger, de oorlogscorrespondent van de Temps, bevestigt:
het is een oorlog van hinderlagen,
listen, verkenningen, overvallen. De
romaneske oorlog, waarvan je op je
elfde jaar droomt, waarin honden als
schildwachten dienst doen. Je moet
er zenuwen als kabeltouwen hebben.
De mannen in de mitraljeurnesten
schrikken op, als de commandant
nadert. Ze hebben in last de Duitschers niet te laten binnensluipen
noch zich te laten gevangen nemen.
In het kantonnement hebben ze gehoord van electrische lantaarns, die
je opeens verblinden, van plotseling
barstende granaten en warende
schaduwen. Hun verbeelding werkt.
Overdag vechten, best, maar nu je
je zelf voorhoudt, dat de vijand misschien tot enkele meters aangekropen is

Financiën en Handel.
Zilver.
Noteering

te

Bombay.

Bombay, 4 Jan. Onofficieele noteeringsn in roepijen-annas: spot 61.4, eerste
2e verreke(3/2) 61.8,
verrekening
ning *) 61.14 nom.; de markt was stil,
prijshoudend.
*) de datum is nog niet bekend.
Te Londen.
Londen, 4 Jan. Zilver noteerde: spot
21'/,,, termijn 21%. Een weinig alg. verkoopen, de steun was gering, de markt
prijshoudend. Na de off. vaststelling was
ze eveneens prijshoudend met kleine
vraag op "/„ d. hoogeren koers. Geen
aanbod.
Té New-York.
New-York, 4 Jan. Officieele prijs 34%
dollarcent per oz.

EFFECTENBEURS TE
NEW-YORK.
New-York, 4 Jan.
,.

Cities Services
Shell Union
u. s. Steel

Anaconda
Corp. of Delaware
Corporate
Trust

Int. Nickel
Union Pacific
General

Electric

Standard Brands
General Motors
Montgomery Ward
Kennecott
Standard Oil
Hudson
Tydewater
Rep. Steel
Socony Vacuüm
United Aireraft
Pref. Cities
Philipsoil

American Smelting

Dupont de Nemours
Radio Corp. of Am.
Chrysler Corp.
United St. Rubber
Atchinson Topeka
Canadian Pacific
Pennsylv. Railway
Southern Pacific
North Am. Aviation
Curtiss Wright
Greyhound Corp.
Continental Oil

(Aneta).

vorige
5
13
673/
3<3 3£
82
291
38y

96

40%'

e%

Utilities
Easy.

67
30 i/ 4
82
291
38 %
96 %

40%
6%

54%

38 i/
451/
53/

451/

H%

2 3%

123/8

47
57
83

543/
353/8
6

n

23%
i23/8
47

56%
82
52

521/
182%
5%
90%
41%

183%
5%

5%

24%

5%
24%

10%

103/8

24%

15%
26%

17%
24%

Dow-Jones averages:
Industrials
152.80

Railways

heden
47/
12%

55%

551/ 2

32.66
26.45

Cross-rates.
Amsterdam, 4 Jan.

(Aneta).

Amsterdam/Batavia

Middenkoers
bieden
laten

10OV->

100y 4
100*34
7.38*14
1.87%
4.1334

Amsterdam/Londen

90

39%

243/ 8

15
25 34

173/ 8

24%
152.43
32.67

26.35

Noteering te New-York.
New-York, 4 Jan. Katoen noteerde
voor Jan.-verscheping 11.18.
Prijshoudend.

Het levensbeeld van den Bataviaschen accountant E. F. J. is thans
Amsterdam/Berlijn
scherp geteekend, nu het onderzoek tot
75.30
Prolongatie
2%
een vrijwel volledige bekentenis heeft
SLOTKOERSEN.
geleid, waaruit blijkt, dat verdachte met
Goud.
7.37
7.39
Amsterdam/Londen
losse hand bedragen uitgaf, teneinde
1.87 %
Noteering te Londen.
Amsterdam/New- Vork
1.8734
zich als gevierd man te handhaven.
4.1*1 y 3 —4.19y 2
Amsterdam/Parijs
Londen, 4 Jan. Goud in staven, fijn
De roulette kan slechts als medewer75.00 75.50
Amsterdam/Berlijn
per ons troy, open-markt-prrjs £ 8.8.0.
kende factor bij zijn ondergang worden
beschouwd.
T.-noteeringen.
Directory
De souches van het chequeboek bewijzen, dat flinke bedragen .werden uitLonden, 4 Jan. (Aneta).
Weden laten
gegeven, nu eens ter ondersteuning van
1.76
Londen/Parijs
een familielid, dan weer als surprise van
1.77
Wij ontvingen bovenstaande uitgave
7.50
7,56
Londen/Amsterdam
van Economische Zaken. Het boek wordt een vrouwelijk kameraadje, niet zelden
4.02
Londen/New-York
4.04
aangeboden aan de handelsgemeenschap ook tot verhooging van de feestvreugde
3.93
Slot New-York/Londen
eener jubileerende organisatie.
in Indië met het doel kooplieden en in5*3.34
Slot New-York/Parijs
Vrijwel al het verduisterde geld ls
dustrieelen in andere deelen van de weSlot New-York/Amst.
2.22%
niet
meer te traceeren.
reld
te
voorzien
van
de
namen
en
adres23.49
Slot New-York/Japan
sen
van
exporteurs
geheele geval is terug te brengen
de
in
Het
voornaamste
Closing selling rate:
aanknoopen
en
het
Nederlandsch-Indië
gewone beeld van een op te
tot
het
0 sh. 4,5/_, d.
Londen-Shanghai
van
nieuwe
handelsrelaties
en
levend populair man, die
grooten
den
aanvoet
0
sh.
61/,, d.
Londen-Bombay
koop van verschillende grondstoffen te de grenzen van het mijn en dijn door
onoff. vergemakkelijken.
de verslappende werking van een
1 sh. 3
Londen-Hongkong
d.
Op een ingeplakt strookje valt te le2 sti, *i'/„ _,
luxueus leven niet langer onderscheidde.
Londen-Smgapore
1 sh. 2 U/M d. zen, dat deze „Exporters Directory"
Londen-Japan
reeds ter perse was, toen de Europeesche
Vrijgelaten.
oorlog uitbrak, en dat de inhoud er van
slaat op de normale toestanden. Als een
De gebroeders Oey, die werden aange(Reuters Comm. Service via Aneta.) algemeene handleiding zal het boek houden in verband met de verdenking,
echter toch zijn nuttige diensten kunnen
dat zij betrokken zijn geweest bij den
bewijzen.
aanslag op den heer In Jo Béng, zijn
op vrije voeten gesteld, aangethans
j
Singapore, 4 an
opening slot
zien er niet voldoende termen zijn voor
Londen, 4 Jan. een vervolging.
Sheets spot
38
37%
Prompt
37%
Sheets Febr./Maart
37% aanbod. £ 244.10.0 vraag, £ 244.15.0
36%
Sheets April/Juni
36%
Lemberg terug.
Levering 3 mnd. £ 243.10.0 vraag,
35%
Sheets Juli/Sept.
36
243.15.0
£
aanbod.
Sheets fob. Jan.
38^
Den Haag, 4 Jan. (Aneta). De Ne3534
Blankets Jan./Febr.
3514
derlandsche consul J. J. Br o n e en
32V4
Bark Jan./Febr.
mevr. De Liefde en de heer J.
Opening: nominaal. Slot: prijshouHuig uit Lemberg zijn te Berlijn
dend.
-aangekomen. Het echtpaar Menten
Londen, 4 Jan. (opening),
(GEDE LTELIJK GECORRIGEERD.)
verkoos te Lemberg te blijven!
koopers
11I*/»
Sheets spot
Prijshoudend.
reiziger.
Londen, 4 Jan. (slot)
'
Naar
Aneta uit Semarang
Sheets spot
H"Vu
113/
Sheets Febr.
seint, werd in Hotel Jansen aldaar
11%
i l 3/
Sheets Maart
ijul
11%
gearresteerd een zekere A.S., couSheets April/Juni
een
over
van
11%
peur-reiziger
der firma S„ wegens
11»/
Sheets Juli/Sept.
ip/
11%
geschrifte.
valschheid
in
Göring aan
Sheets Oct./Dec.
11%
i v y°
S., die in Augustus j.l. naar Indië
Na prijshoudend was de markt luste4 Jan. (Aneta Reuter).
Rome,
uitgezonden, diende valsche
werd
loos. Noteeringen onveranderd.
In
welingelichte,
niet-officieele
orders
in, uit angst, dat hij anders
New-York, 4 Jan. (4 uur n.m)
kringen
hardnekkige
gedoen
niet
omzet zou krijgen.
voldoenden
spot
Crêpe
20%
vraag
ruchten
de
mogelijk
dat
ronde,
spot
partijen
kleine
19
ged.,
Sheets
jan
een conferentie zal plaatshebben
idem 19% ged *
tusschen Graaf Ciano, de thans
19
Sheets Febr./Maart
aanbod
4 J a n.
in
Italië vertoevende graaf
18%
Sheets April/Juni
18"/..
(Nagekomen.)
Prijshoudend, lusteloos.
Csaky en een Duitschen staatsafgedaan vraag aanbod
New-York, 4 Jan. (slot).
man.
Sem.
Stoomboot
209%
spot
19
Sheets
19%
De namen van Goering, Goebbels Basilam
92%
18%
Sheets Jan./Maart
18'y._ en Von Ribbentrop worden
ge3% I. Leen. '37A 84%/%
Met gewone dagelijksche belangstelDuitBethl. Steel
noemd als den mogelijken
62%
ling.
vertegenwoordiger.
Gen. Electric
schen
80%
Batavia, 4 Jan. (Hand. Verg. via
Geruchten inzake een bezoek van Gen. Motors
40%
Aneta). De noteeringen waren heden:
Kennecott
Goering* deden gisteravond de ron30-Vi/%
marktprijs 12.15 n.m.
5
4%
de, doch geen bevestiging kon wor- Standard Brands
Sheets
343/8
U.
S.
Steel
51i/4
den verkregen.
Crêpe
3514
77
Verklaard wordt, dat het vrijwel Union Pacific
Indicatie-noteering licentie 42% a 43 J-i.
Anaconda
24%
zeker is, dat Graaf Ciano naar VePeper.
Ned. Beleggingen
447
netië zal reizen om Graaf Csaky Int. Beleggingen
504
Londen, 4 Jan. te ontmoeten.
Zwarte Singapore-peper
nom.
Gezaghebbende kringen zijn van
5 J a n.
Januari
3%
meening,
127
Philips
dat
wanneer
een
tri132%
Muntok-peper
Witte
aanbod
Javasche Bank
200
partite conferentie zou plaats heb4%
Dec./Jan.
Factorij
85
S 8
Zwarte Lampong-peper
Rusland Cert.
middenprijs ben, het vraagstuk, hoe
Handelsbank
110
113%
zijn
eigen
aan
de
Karpazijde
van
ex. zeil. voorraden
3%
165
170
Kol. Bank
New-York, 4 Jan. then te houden, op den voorgrond Adam Bank
86
Zwarte Lampqng-peper
van de besprekingen zal staan.
Escompto
71%
Spot
4.15 bieden
410
400
H V .A.
Januari
4.21 „
105
108
Ver. Vorstenl.
Maart
4.29 „
Rubber
201
205
Adam
Soerabaia 5 Januari.
Batavia, 4 Jan. (Hand. Verg. via
Internatio
171%
Aneta).
C op r a h: Londen geen noteering. Lindeteves
165
170
Exporteurs ontvingen geen biedingen. Bdg. Kinine (0.e.)
vr. aanb. nom
470
Zwarte Lampong e Je.
Franco wagon Soerabaia noteert
5.80 Scheepv. Unie
107
110
per 109 kg nom.
Batavia p. pic.
115
J. C. J. L.
117^
Jan.
10._ 10.20 (10.—)
Coprahkoeken: Vraag 2.75 K. P. M.
185
180
Jan./Febr.
19.—
met aanbod tot 2.80 per 100 kg. franco N. I. S.
55% 57
Zwarte Lampong e.k.
Delispoor
wagon Soerabaia.
79^/%
Telok Betong p. pic.
18% 18%
Coprahschilf-ers: Vraag S.C. S.
Jan./Maart
9.65 9.80
425
S-imau
per
kg.
2.95
100
franco
wagon-Soe'raWitte Muntok e.k.
390 ex. int. div.
Tarakan
baia.
Batavia p. pic.
269
Olie
267
"
Kon.
Gapl e k: Vraag 2.95 per 100 kg.
Jan.
20.— 21.50
41/,.
($ 10.—)
Cities
3%
franco wagon Soerabaia.
Jan./Febr.
20.— 21.50
Cities
40
Gaplekmeel: Vraag 3.45 met Pref.
40
50
Alg. Exploratie
aanbod tot
3.50 per 100 kg. fob.
13
M. N. I.
E.
Kapok: Aanbod tot limites voor-, M. Sipongi
5
7
Batavia, 4 Jan. (Hand. Verg. vis
10%/%
Shell Union
Aneta) Contract A (per kg. mcl. drum), kwal. B’ 20 kwal, C’lB en Noppen
79
Pref. Shell
75
19 per 100 kg. netto.
vraag aanb. nom.
Bantam
135
met
Zuid
Vraag
Djarakpitten:
3
,
sßeady
1.25
aanbod tot
3.10 per 100 kg. franco
Jan.
1.20 1.22")
wagon Soerabaia.
1.20 1.225
Jan./Maart
5
April/Juni
Gele maïs: Gedaan 3.48 per
1.20 1.22
New-York gaf een flauwere markt
■)
gisteren 1.20.
100 kg. franco wagon Soerabaia levering te zien, welke 4 punten op Maart leMaart/April Vraag
3.40 met verder vering daalde. De locale markt is
aanbod tot 3.45i/_, per 100 kg. Gedaan zeer stil en nominaal vast te stellen
Copra.
3.51 per ,JGO kg. ready franco wagon
11.— voor Januari (Singapore
Batavia, 4 Jan. (Hand Verg. via Soerabaia. Franco wagon Probolinggo/ op
Aneta).
basis). De locale markt voor conPanaroekan/Banjoewangi levering Jan./ sumptie' suikers is onveranderd.
Java-Eundried Jan./Febr. 6.30 6.40
Maart vraag 3.29 met aanbod tot 3.40
Makcj-ar
Jan./Febr. 5.15 5.25
per 100 kg.
Nivas-verkoopen.
Suiker.
Witte maïs: Nom. 3.13 per
New-York, 4 Jan.
100 kg. franco wagon Soerabaia.
Nivas verkocht in totaal 314 ton
Slot, biedprijzen, contr. 4.
Djarakpitten: Kwal. Prob. Superieur aan consumptie suikers.
Maart 1940
1.51
bieden
vraag
7.E0 per 100 kg. franco wagon
Mei 1940
1_52
Probolinggo.
Juli 1940
152% „
12s
Katjangosee: Gedaan
Sept. 1940
1_53% „
wagon
geSoerabaia
per
100
k?.
franco
Dec. 1940
1.541/, nom.
sorteerd ?n ongesorteerd noteert
10.50
Flauw.
per 100 kg. nom. franco wagon SoeraVRAAGT EEN PROEFNUMMER
van
baia.
New-York, 4 Jan.
Katjangolie: Nom.
22.67
Slot, Ri? nw. contr. A.
per 100 kg. franco wagon Soerabaia.
Maart 1940
4_21 nom.
Klapperolie: Vraag
1.97i/2
Mei 1940
4.28
per
blik van 30 katties.
Juli 1940
4.32 „
Rij st s 1 ij pm e e1: Vraag 1.35
VAN DEZE WEEK. HET BEVAT
Sept. 1940
„
4.35
met
aanbod tot 1.40 per 100 kg. franco
Prijshoudend.
VEEL INTERESSANT WERELD.
Batavia, 4 Jan. (Hand. Verg. via wagon Soerabaia.
NIEUWS EN TAL VAN ACTUKoffie: Gedaan
18.25 per 100
Aneta).
EELE FOTO'S.
kg. ready en 18.50 per 100 kg. Maart/
Lampong-robusta triAbonnementsprijs voor abonage 15% e.k. TelokApril
van
né's
betong per 100 kg.
*
Koopers
b b e r:
voor sheets
R
i
vraag aanbod
crêpe 36% cent per % kg.
341
DE INDISCHE COURANT.
Jan.
F I.— per maand of
10.25
10.40
nett
F 2.50 per kwartaal
Adres : Aloon aloonstr. 30
Noteering te Chicago.
Tel. Nrd. 3015/17 toestel 04
Chicago, 4 Jan. Tarwe noteerde voor
Batavia, 5 Jan. (Aneta).
per
Mei-verscheping
bushei 105%
vraag
aanbod.
104% dollar.
7.34
7.28
Batavia/Londen
Flauw.
Batavia/New-York
1.86
1.86*%

Amsterdam/New-York
Amsterdam/Parijs

—
——

T.

Exporters

s. WEEK

PRESENTEERT

WARNER BROS.

Netherlands

Indies.

PRODUCTEN-NOTEERINGEN.
Rubber.

.

Tin.

Nederlanders uit

—

—

LAATSTE BERICHTEN.

—

verk.'

DUITSCH-ITALIAANSCHHONGAARSCH OVERLEG ?

Onbetrouwbare

bezoek
Italië.

Geruchten

BATAVIA-KOERSEN.

De productenmarkt.

_

—

—

—
——

’
’

’

’

’.

’

— — — ’
—

De suikermarkt.

’

’

’

’

’

’

’

—

’

’

Koffie.

’

’

’

Tarwe.

T. T.-koersen.

—

B

«*
iHIl^SM^^.

’

’

’

’

WIIlm HL III Pil I i^ArnirStiJW0"^^^
LQNf" .J-mm
n^cYT.^
A.

Gaf met milde hand uit
andermans zak.

Katoen.

’

’
’

’

..TIJDBEELD"

n.

5 J a

Noteering te

Buenos Aires.
Buenos Aires, 4 Jan. Maïs noteerde
voor Jan.-levering 6.88.

3

SOERABAIA-KOERSEN.

DE POPULAIRE ACCOUNTANT.

Maïs.

Citronella-olie.

Slotkoersen.
_

DERDE BkftP

L>E INDISCHE COURANT.

Afgedaan

3M

Fondsen:
Adam Bank
Escompto
Factorij
Idem a
250
N. I. H. B.
N. I. S. U.
Kal. Bank
H. V. A.
Vorstenlanden
Adam Rubber

—

_

70
85

’

109
285
lfó
400
105
200

136

Oostkust

107
115

Scheepv. Unie
J. C. J. L.
A.N.I.E.M. N.B.
N.-I. Gas Mij. Nl
G. E. B. E. O.
Lindeteves
Alg. Expl.
Kon. Olie
Bengkalis
N. I. S.
S. C. S.

*—

214

200

165
50

S*
72
88
88 4

——
"""
—
110
—
——
132

—

220

215
170
56

—72% —
—82J#
77
—
220
—
—
— —
72
414
— —10%
27?%
60

5*
17

Delispcar

Malang Tram
Strcoh. Veem
Ijsfabrieken Pref.
N. I. M. E. F.
Idem a
500
Braat
Band. Kinine
250
Idem a
Bali & Lombok
Sumatra El.
aßnjoemas El.
Cities S. doll.
Shell Union doll.
U. S. Steel doll.

107
210
66
66
70

’

’

46
113

70
80
450
450

34.

25
80

10

Bethl. Steel doll.

Rep. Steel doll.
Anaconda doll.
Kennecott doll.
Curtiss-Wright doll.
Un. Aireraft doll.
Gen. Motors doll.
Idem a 5 sh. doll.
Hudson Motors doll.
Stand. Brands doll.
Gen. Electric doll.
Pennsylv. doll.
3% Indië 1937
3% „
1937 a
100
1937 A
3%
3/3 y.% Ned. 1938
Idem a
ICO
4% Jav. Hyp. Bk.

’

’

6 -f ,

5014 5114
61% 62%
18% 18%
24% 25

30%

30

8%

8%

34% 35%

39% 40%
40%
4
4%
4% 4%
20 I/4 31
18% 30

—

—
—

86
90

86

84%

83
B*3

79
79
97

—

TABEURSNOTEERENGEN

van 4 Jan.
U. S. Steel doll.
Rep. Steel doll.
Gen. Motors doll.
*)

51%
19

40%
en buiten verant-

Niet-officieel
der Hande'f *i-?niging.

woordelijkheid

WISSELKOERSEN.
5

Januari.

Fact. H. bank. Esc.
Nom.
Amsterdam t.t./zt.
99% 90%
Rotterdam id.
99% 993,4
Haag
id.
99%
Den
993^
2 m. dato
95%
3 m. dato
99%
Andere plaatsen in Nederand

99*%

99%
99%

—— ——
14%

duurder.

t.t./zt.
Australië
id.
Amerika
id.
Montreal
id.
Frankrijk
id.
België p. B. id.
Zwitserland id.
Italië
id.
Reislires
id.

Londen

7.35 7.35 7.35
5.88 5.88 5.88
1.87 1.87 1.86%
1.70 1.70 1.72%
4% 4% 4%
31% 31% 31%
42% 42% 4214
93/4 9% 9%
8.60 8.60 8.60
Duitschland id.
75% 75% 75%
Touristen M. 45
45
45
Register M. 29
29
29
Clearing M. id.
75%
Stockholm t.t./zt. 44% 44% 45
Oslo
id.
42=4 42% 42%
Kopenhagen id.
36% 36% 36%
Bombay
id.
56
56
56
id.
Caleutta
56
56
56
Madras
id.
56
56
56
Rangoon
id.
56
56
56
Colombo
56
56
56%
id.
Hyderabad id.
56% 56% 56%
Karachi
56
id.
56
Amritzar
id.
56% 56%
Japan
id.
44% 44% 44%
Manilla
id.
93% 93% 93%
Hongkong
id.
45% 45% 45%
Canton
45% 45% 45%
id.
Foochow
id.
15% 15%
id.
Swatow
15%
Amoy
id.
15% 15% 16%
15
Shanghai
id.
15% 15%
Chin. nat. $
of Hongkong id.
14% 15%
id.
Saigon
43% 43% 4314
Bangkok
id.
68% 68% 68%
Penang
id.
86% 86% 86%
id.
Singapore
86% 86% 86%

— —

——

—

——
—

De scheepsbeweging in onze
haven.
Aangekomen d.d. 4 Jan. s_s. De Klerk,
Patras (K.P.M.), Garoet. Kota Baroe

Kilat (BP_M).
Te verwachten d.d. 5 Jan. s.s. Tabian,

(1.C.H.V.R.).

Siberoet, Van Riebeeck.
Vertrokken d.d. 4 Jan. e_s. Balikpapan,
Op ten Noort, Ophir (K.P.M.).
Vertrokken d.d. 5 Jan. ss. De Klerk
(K.P.M.).

Te vertrekken d.d. 5 Jan. s.s. Marpcssa
(8.P.M.).

Ter reede: s&. Marpessa,
Dok: s.s. Blinjoe, Van Lansberge, El
Segundo.
Hollandpier: s.s. Essen, Casse], N&umburg, Indrapoera. Tjibesar, Oranje.
Semampir s.&. Kilat.
Amsterdamkade: s.s. Patra_s, Van Diemen.
Rotterdamkade: s_s. Chr. Huijgens,
Sibajak, K. Baroe ; Garoet.

I

EEN FILMWERK V0L VERRASSINGEN EN SENSATIE. DAT
QUA INHOUD EEN VOLKOMEN NIEUW GENRE BRENGT!

*

I

VRIJDAG 5 JANUARI 1940.

DERDE BLAD

DE INDISCHE CQSJBAOT.

TABAKSADMINISTRATEUR VOOR
HET GERECHT.

HET OOSTEN.
EEN NIEUWE JAPANSCHE
INDUSTRIE.

Er werd een begin gemaakt met het

Wil gebruik maken van thans
weggeworpen deelen van

getuigenverhoor.

walvisschen.
Een nieuwe tak van de walvischindustrie zal dit jaar
naar ver-

—

BEZWARENDE GETUIGENISSEN.

CULTURES.

vanger; Voorstel van het hoofdbestuur:
Het H.B. stelle zich in verbinding met de
hoofdbesturen van Suikerbond en V. v.
A. i. D., teneinde aan de hand van de
praktijk na te gaan, in welk opzicht de
Aanv. Plantersregeling aanvulling en
verbetering behoeft; Voorstel van het
hoofdbestuur: Het H.B. overwege met de
(A, n e t a). De
Singapore,
hoofdbesturen van Suikerbond en V. v. rufoberuitvoer 4uitJan.
de
F.
M. S. bedroeg in
A. i. D., op welke wijze de onderlinge satotaal
41.568
ton, waarvan
December
in
menwerking der drie plantersorganisanaar:
ties kan worden bevorderd .(Hierbij doet
het H.B. de volgende suggesties: een
Engeland
2.464 ton,
periodieke .samenwerking van de bestu24.616 ton,
Ver.
Staten
gevolmachvan
de
ren; samenwerking
4.097 ton,
Eur. vasteland
Br. koloniën
4.82-8 ton,
OPPERBEAndere landen
1.126 ton.
Andere landen
1.126 ton.

RUBBER.

Uitvoer F. M. S

'ELHEBBER VAN

BRAND OF BRANDSTICHTING?

Op vragen van den verdediger
verklaart get., dat hij thans verhuisd is. Voorts weet hij niet precies,
Gistermorgen werd de zaak van
of hij nog in dienstbetrekking is op
den brand op de tabaksonderneming
Kontjir.
„Kontjir" door den Raad van JustiVerd.: Heb je er wel eens van getie voortgezet.
dat de politie of het bestuur de
hoord,
BekL persisteert bij zijn afgelegde
getuigen of beklaagden in perkara's
verklaringen. Hierop wordt aangeslaat, of mishandelt?
vangen met het getuigenverhoor. EerGet.: Neen, nooit.
ste getuige is de oude goedan g-mandoer van „Kontjir", Niti-Koesoemo
Verd.: Had de toean besar die
genaamd.
schuur nu zelf niet in brand kunnen
De brand. steken?
Get.: Natuurlijk wel, heel gemakGet. verklaart, dat hij in den nacht kelijk.
van 18 Februari 1939 tegen 12 uur geBekl. persisteert. Hij heet de getuigewekt werd, daar brand was -uitgebroken
nissen
van Niti gelogen en besohuldigt I
de
Met
den
adIn
fermenteerschuur.
ministrateur ging hij de loods binnen, hem van meineed.
Wanneer de pres. dan aan bekl. vraagt,
doch zij konden nog slechts een weegschaal redden. De loods brandde geheel waarom deze 'mandoer, die altijd goed
met hem is geweest, nu plotseling met
af.
zoon
zware beschuldiging aankomt, verDen vorigen avond had get. even met klaart bekl., dat door den Raad zeer zezijn familielid, Neman, gesproken. Deze ker geen pressie op hem wordt uitgehad dien avond echter niet als gewoonoefend, doch dat dit alles een nawerking
lijk veel tijd voor een praatje; hij maakis van de voortdurende pressie en de
te een nogal gehaasten indruk. Na 5 misuggestie,, door de politie op hem uitgenuten ging Neman weg en liep in de oefend. Verder .staat hij er ook verbaasd
richting van de loods. Daar bleef hij over. Ten slotte voert hij nog
aan, dat
staan en sprak eenlgen tijd met bekl.
het volgens hem onmogelijk is, dat de
Get.: Ik ging er ook heen, waarop lont om circa kwart vóór 9 onder de
de administrateur mij aanriep en mij rieten mat werd- gestoken en eerst om
gelastte, dfe 'loods te openen. Ik nam de half 1 de volle brand woedde.
Hierop wordt gepauzeerd.
sleutels en opende de duur. Neman ging
naar binnen. Ik bleet buiten staan en
Na de pauze wordt als getuige gehoord,
hoorde binnen een raam openmaken... de Madoerees Neman, de gewezen koelie
op „Kontjir", die thans zijn gevangenisPres.: Wat zag je toen?
straf van 10 maanden uitzit. Hij heeft
Get.: Ik richtte mijn „center"
in dit vonnis berust.
(flashlighj) in de open loods en zag
Pres.: Heb je die loods in brand
Neman bij een stapel tabak staan
gestoken?
met een brandende bundel lappen in
Get.: Ja, in opdracht van den
de handen en legde deze „oepet"
toean (bekl.).
bij den stapel neer. Mijnheer stond
's Middags om 3 uur, toen ik alleen in
bulten te wachten en zei niets.
de goedang werkte, zei de toean tegen
mij om om 5 uur bij hem op kantoor te
, Pres.:
Wat heb je toen gedaan?
komen. Toean was daar alleen, maar
Get.: Ik ben naar huis gegaan. Ik toen wij aan het praten waren, kwam
was „binggoeng" (in de war) en heb mandor Niti de sleutels brengen.
tegen den waker Kemis alleen gezegd:
„Wees voorzichtig, Ati-ati", verder niets.
gesprek op
Ik kon niet meer denken en heb zelfs
Pres.: Waarover sprak mijnheer
tegen mijn kinderen niets gezegd.
met je?
Toen ging Niti naar bed en sliep, want
hij was erg moe. Wat hij in de goedang enGet.: Hij vroeg, of ik nog werk had
zei toen, dat ik om 8 uur terug moest
gezien had, begreep hij niet. Totdat men komen
hem wekte en hij de schuur geheel zag waarommet een oepet. Ik begreep niet,
maar ik heb
afbranden. Toen kwam er een perkara thuis eenik da-t moest doen,van
gemaakt
fakkel
oude lapmeegenomen
van. Niti werd
door de pen, gedrenkt in petroleum, zooais
mijnveldpolitie, drie dagen in de tangsie heer had gezegd. De petroleum heb ik
aangehouden en voortdurend verhoord.
van mijn moeder gestolen.
Hij ontkende echter, iets van het geval
Met deze fakkel ging Neman naar de
af te weten, want hij was bang voor de goedang en legde hem neer op een bamgevolgen.
boe, waarop hij op verzoek van zijn
'geslagen. moeder ketella ging brengen bij zijn neef
Niti. Hij ging weer spoedig weg en voegPres.: Hoe werd je door de veldde zich met zijn oepet bij bekl., die
politie behandeld?
reeds op hem wachtte. Neman gaf den
Get.: Ik mocht ln een kamer slatoean zijn fakkel en toen kwam de manpen en mocht vrij in en uit loopen, en doer, Niti, aanloopen. Bekl. spr?,k even
kreeg eten.
met Niti, gaf hem de sleutels, waarop
deze de goedang opende.
je
geslagen?
Pres.: Werd
Get.: Toean gaf mij toen een bosje
Get.: Neen.
lucifers en zei, die in de plooien van de
De goedangmandoer ontkende ook na oepet te steken. Hij zei, dat ik voorzichzijntweede aanhouding. Denderden keer tig moest zijn en beloofde mij een „perwerd hij in een cel opgesloten en toen sen" van
10. Wanneer later de politie
bekende hij.
zou komen, moest ik alles ontkennen.
Pres.: Vóór dien brand, heeft toen Hij stond er borg voor, dat ik dan niet
gestraft zou worden.
mijnheer wel eens met jou hierover gesproken?
Get.: Dat ben ik vergeten.
Pres.: In het vooronderzoek
P. res.: Denk eens goed na.
heb je verklaard, dat mijnheer je
G* e t.: Ja, nu herinner ik het me:
20 beloofd heeft.
Hij vroeg me eens, of ik iemand wist,
Get.: Neen, Niti heeft me gedie de schuur in brand dorst te steken.
zegd, toen we de goedang inliepen,
Ik zei tóén, dat ik niemand wist.
dat ik daar minstens
20 voor zou
Niti werd 2 maanden door de politie
krijgen van den toean.
aangehouden en toen weer vrijgelaten.
Hij hoorde, dat Neman ook bekend had,
Get. heeft alle vragen prompt beantdoch deze heeft hem nooit verteld, dat woord en zijn verklaringen zonder aarhij door de politie mishandeld was.
zelen afgelegd, doch dit laatste klopt
Get. verklaart voorts nog, dat zijn niet met het vooronderzoek. Hij houdt
huisje op slechts 4 m. afstand van de nu vol, dat bekl.
hem
10 voor de
afpakloods stond. Gelukkig woei de wind brandstichting had beloofd, terwijl Niti
dien nacht in de andere richting, zoodat hem het dubbele voorspiegelde.
zijn woning voor het vuur gespaard

-

Het

kantoor.

Niet

’

’

’

’

bleef.

's Middags om 5 uur, toen hij de sleutels van den goedang op het kantoor
bracht, zag hij Neman bij bekl. zitten.
Om half 9 zag hij Neman de brandende
„oepet" in den goedang leggen. Toen de
loods weer afgesloten was en bekl. en
Neman naar huis waren gegaan, bleef
Niti nog ruim 2 uren bij den waker, Kemit, zitten. Zij spraken echter niet. Om
11 uur ging de oude mandoer doodmoe
naar bed. Kemit wekte hem reeds een
uur later.

Brandstichting ?
Off.: Toen je Neman met die

brandende „oepet" in de loods zag,
begreep je toen, dat mijnheer dus
iemand gevonden had om voor hem
de schuur in brand te steken, nl.

Neman?
'G, e

t.: Dat

begreep

ik later pas.

4

Hij begreep.
Toen begreep Neman, dat hij brand
moest stichten. Hij ging met Niti, die
hem met zijn flashlight belichtte, de
eerste goedang binnen, waarop Niti ook
de deur van de tweede goedang, de afpakloods, opende.
Get.: Ik ging naar binnen en opende eerst het raam
,
Pres.: Waarom?
Get.: Toean had gezegd, dat de politie door dat open raam nooit verdenking tegen mij zou opvatten, omdat zij
zouden denken, dat iemand door het
raam naar binnen geklommen was.
Pres.: Wat heb je toen gedaan?
Get.: Ik heb de oepet met mijn
sigaretten-aansteker in brand gestoken.
Toen lichtte ik de mat, waarop de stapel
tabak lag, op en legde de,oepet daaronder neer.

monument
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in Japan ontwikkeld
Hiermee had Neman zijn taak volwacht wordt
de
bracht en verliet de loods. Niti sloot
worden met het doel om elk deel van
te
nog
Buiten
stond
toean
deuren.
de
het walvisschenlichaam voor de inwachten
dustrie te gebruiken.
Pres.; Hoe was hij gekleed?
Sinds het begin van het vorig
Get.: In een gestreepte pyama.
jaar
hebben verschillende kringen
Over het gebeurde werd niet meer geaangedrongen
op de industrialisproken. Men ging zwijgend uiteen. Op
walvischhuiden,
van
walseering
korten afstand van de deur van de loods
en
waar-staarten,
vischvleesch
stonden de twee „kemits" (wakers) tevan het meerendeel totnutoe niet
gen een paal geleund. Neman ging naar
werd gebruikt, en wel met het
morgen.
tot
uur
in
den
sliep
bed en
5
oog op de ontwikkeling van de
Toen was tic brand al afgeloopen; hij
nevenindustrieën en om de hulpgemerk:.
,dat
had er niets van
Get. wist
bekl. eigenaar van de loods en van de
bronnen van het land gedurende
tabak, was en dacht er verder niet over
den economischen toestand tijna, waarom bekl. zijn eigen tabak in
dens den oorlog te vermeerderen,
brand stak. Hij wist toen nog niets van
aldus de „Japan Chronicle".
de assurantie af.
D_j
maatschappijen voor de walaangehouden. vischvangst hebben een zorgvuldig
onderzoek ingesteld naar de mogeDrie malen werd Neman door öe
lijkheid om de verschillende deelen
„Pèl" (veldpolitie) en den a.-w.
van walvisschen, welke totnutoe weraangehouden en verhoord. Eerst
ontkende hij hardnekkig. Na 4 daden weggeworpen, te gebruiken. Vele
na
losgelaten,
gen werd hij
doch
harer proefnemingen bleken voldoeeenigen tijd opnieuw opgepakt. HÜ
ningschokkend te zijn. Walvischhuiontkende weer. Toen hij voor de
den, -vleesch en -staarten zullen uit
derde maal door de politie gehaald
de Poolzee maar Japan worden gewerd, viel hij door de mand. Voor
bracht om verwerkt te worden in de
den eersten keer bekende hij voor
nieuwe industrie, welke dit jaar geden ass.-wedono.
vestigd zal worden.
De „Kyokuyo Maru", een walvischPres.: Ben je geslagen?
vaarder van de Kyokuyo WalvischGet.: Neen, door niemand.
Pre s. *. Ben jé bang gemaakt, of vaart Mij., welke binnenkort naar do
hebben ze je een belooning beloofd, als Poolzee zal vertrekken, zal walvischhuiden, ene. voor dit doel inladen op
je bekende?
Get.: Neen.
twee" cold storage"-schepen, waarvan
Pres.: Hebben ze je door een mieer een door de maatschappij uit
rennest laten rollen?
Frankrijk werd geïmporteerd, terwijl
Get.: Neen.
net andere schip gecharterd werd.
Pres.: Heb je aan mijnheer verteld, dat je bekend hebt, omdat je mishandeld werd?
Get.: Weineen. Ik heb ten slotte
bekend, omdat 'ik er genoeg van kreeg,
telkens weer opgeroepen en verhoord te
DE
worden. Ik gaf hiervan den toean de
nog
geen
cent
schuld. Ik had ook
beIn orgaan No. 408 van den Ned.-Ind.
looning van hem gekregen en voelde mij Plantersbond bespreekt de heer Schotheelemaal door hem bedrogen en in den man de in een krantenbericht aangesteek gelaten. Toen vond ik het maar kondigde, door het Kantoor van Arbeid
beter om te bekennen en alles te verte houden, enquête naar de arbeidstoetellen.
standen voor de handels- en kantoorbedienden, meer speciaal de uit gemeld
Pres.: Voor den landraad heb
bericht genomen mededeeling, dat de
je die brandstichting ontkend.
werknemers
zelf de vragenlijsten zullen
Get.: Ja, omdat ik bang was
moeten invullen en onderteekenen,
om veroordeeld te worden. Wat ik
waarna die lijsten door de werkgevers
toen verklaard heb, is niet waar.
aan het Kantoor van Arbeid moeten
Nu spreek ik de volle waarheid.
worden, toegezonden.
S. is van meening, dat er goede en
Zoowel de mandoer Niti als de koelie slechte werkgevers zijn,
wier ondergeNeman verklaren, dat bekl., onder wien schikten werken resp. onder
goede en
zij al jaren werkten, heel goed voor hen slechte
Eerstgearbeidsvoorwaarden.
en voor alle andere leden van het pernoemde employés hebben eigenlijk geen
soneel was. Hij was de prettigste werkwettelijke
hunner positie noogever, dien zij kenden. Zij beseffen zeer dig, zoodatregeling
de enquête voor hen geen of
goed, dat zij met hun getuigenissen hun weinig zin
heeft.
gesteld, dat emchef ernstig bezwaren, doch het is de ployés, die onder Maar
minder goede, abomizuivere waarheid.
nabel slechte condities werken, tegen
Mr. R o o r d a : Waarom heb je hongerloonen, met overmatige arbeidsnooit om die belooning gevraagd?
tijden, met vrijwel constant z.g. „overGet.: Ik was er beu van.
werk" (volgens schr. gevolg van 'n waar
Verd.: Waarom zou bekl. den brand uitbuitingssysteem), met vrijwel nooit
zelf niet aangestoken hebben?
verlof, een enquêtelijst naar waarheid
Get.: Dat weet ik niet.
invullen en bij hun werkgever indienen,
Bekl. persisteert. Het heele verhaal dan staan zij binnen no time op straat.
van Neman is gelogen. Bekl. weet er Dit schijnt het
Kantoor van Arbeid niet
niets van. Ook Niti persisteert. Hij ontin te zien. Maar een' gouvernementskent met Neman over een belooning van enquete mag
de betrokkenen niet voor
10 of 20 gesproken te hebben.
zulke consequenties stellen.
De werknemer bij een mm-scrupuleuzPres.: Niti, ik geloof, dat jij,
en
werkgever wordt door het Kantoor
toen mijnheer je gevraagd had om
van Arbeid gesteld voor de keuze tusiemand voor hem te zoeken om de
schen zijn
geweten en zijn broodje.
schuur in brand te steken, direct
Waarom
laat
men
de beantwoording der
aan Neman gedacht hebt en hem
vragen niet door den werk-g ever gedat ook voorgesteld hebt.
schieden? Of, zoo men werkelijk de stem
Get. Niti ontkent dit.
van de betrokken werknemers-zélf wil
Hierop wordt de verdere behandeling hooren, waarom hun zelf niet de terugzending der biljetten opgedragen?
uitgesteld tot a.s. Maandag.
Schr. verwacht, dat er op deze enquête
honderden antwoorden zullen binnenkoRENDIEREN men met zéér bevredigende gegevens.
Antwoorden, die de conclusie zouden
VLUCHTEN
wettigen: „Er is over 't algemeen gesproken geen vuiltje aan de lucht".
VOOR DEN OOR.
Maar schr. vermoedt, dat er i de komende
Volksraadszitting- nog wel een
LOG.
Gelijk men hartig woordje
over zal worden gesprokunnen lezen, ken. Uit dit geval blijkt, dat het Kantoor
van Arbeid buiten het maatschappelijk
hebben de Finsche leven staat, althans onvoldoende georiënteerd is inzake diverse maatschapLappen reeds in het pelijke
verhoudingen. En schr. besluit
met de yraag: „Zou het Kantoor van
begin der vijandelijk- Arbeid
nog niet overstag kunnen gaan?"
orgaan
Het
bevat verder nog den beheden hun rendier,
schnjvmgsbrief voor de tiende algemeetroepen in Westelijke ne vergadering, op 23 'en 24 Februari a.s.
te Soekaboemi te houden,
wij
richting geëvacueerd hier de volgende voorstellenvaaruit
lichten:
2 3 Febr.: Enkele vraagstukken
en deze „troepenin verband met het Arbeidsrecht, inleiding te houden door mr. H. C. P. Korte,
verplaatsingen" ten rechtskundig
adviseur van den bond;
getale van tienduizen- Passage-spaarfonds, inleiding te houden
door den heer H. D. Peereboom Voller,
den viervoeters duren lid van verdienste van den bond.
2 4 Febr.:
Radio-telefonische
nog steeds voort. Een verbinding met afgelegen ondernemingen, inleiding door een technicus, zoo
kudde rendieren in mogelijk door een officier
van de genie,
worden
waaraan
zal
verbonden
een dehet hooge Noorden. monstratie van een
radiozender en ont-

Drie malen

tigden in Nederland; het beleggen van
gemeenschappelijke vergaderingen in
streken, waar de bonden tezamen hun
arbeidsveld vinden,
danwei officieele
vertegenwoordiging op eikaars vergaderingen; uitwisseling van belangrijke
stukken en gegevens; afbakening van
uitwisseling
wederzijdsehe ressorten,
van leden, wanneer deze van werkkring
veranderen; uitwisseling van sprekers;
het openen van een gemeenschappelijke
rubriek (over arbeidswetgeving b.v.) in
de respectieve organen; uitgifte van gemeenschappelijke propagandanummers
en geschriften); De positie der Indische
cultures in oorlogstijd, inleiding te houden door een deskundige, econoom-statisticus, nader op te geven.

GEESTELIJK LEVEN.
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AMSTERDAMSCHE KOERSEN.
Openingskoersen.
Amsterdam,

3% Indië
N.

I. Handelsbank

Philips

Unilever

Koninklijke Olie
J. C. J. L.
Scheepvaart Unie
H. V. A.
N. I. Spoorw. Mij.

ren te Taroena
en de heeren:
Philemon Napitoepoeloe,
geboren te Parparean, Porsea (Tapanoeli); R. H a s m o S o e g ij a r t o,
geboren te
Broemboeng (Semarang);
Mohamad Goro, geboren te Pasoeroean en Lo Siauw Goen,
geboren te Dj okJakarta.
(Menado) ,

LEGER EN VLOOT.

75

10»/,,
50
41

29%
24%

4 jan."
8314
106
84

165%'
109
119%
97

264%'
115
108

403%
55%
204

161%'
58
76

10%'

50%

41
30

24%"

Slotkoersen.
3 Jan.
Amsterdam,
8% Ned. Leen. 1936 90%
3 (3%) % idem 1938
3% md. Leen. 1937
3% Idem 1937—A.

4 Jan.

91
83% g/b- 83"/_«

83%

83%

817,,
81%
13 g/l.
5%% Young (met V.) 12%
90% g/b. 91
Adam Bank
ong.
78%
Incasso Bank
125 g/b. 126
Ned- Bank, eert.
164%
165
Koloniale Bank
92 g/b..
Verg.
90%
Bank
Rott.
ong.
206
Javasche Bank
N. I Escompto Mij. 70g/b. ong.
84%'
84%
N H M.; eert,
109%
109
Handelsbank
402
403%
H V A
250
251%
Java Cultuur
241% ong.
N I S. TJ105%'
Ver. Vorstenl. C. M. 107%
ong.
145
Michiels Arnold
ong.
Soerowinangoen
152
122
ong.
Bodjong Datar

Rubber

Basilam

204 g/b.
153

91 b.
165%

Dcli Bat. Rubber
Sumatra Rubber
Vico

ong.

Aa-endsburg

ong.

Wai-Sumatra

l*6
121
46 g/b.

139

166

Dcli Mij.
IDcli Bat, Tabak
M. Oostkust

!<*■

ong.

Malabar

ong.

: Gandasoli

118%

ong.

202%
151%

ong,

165 g/b.

160%
145

122

ong.

45%
135%
162%

1171.
126
92

ong.

Pangheotan
Pasir Nangka
Telaea Patengan

123% g/b. 123%'

Tarakan
Billiton, 2e rubr.

ong.
387

ong.

ong.
ong.

ong.
ong.

Koninklijke Olie

Alg. Exploratie.
Bengkalis
Redjang Lebong

Zuid-Bantam

K. U.
Fokker
Lever Broth., pref.
Philips
.Unilever
A.

Lindeteves
Nat. Bezit Gas Mij.
Nat. Bezit Aniem
J. C. J. L.
K. P. M.
Sem. Stoomboot Pr.
Scheepvaart Unie
Malang Tram
Sem. Cheribon
Sem. Joana
Serajoedal Tram
N. I. S.

ong.
114

265%
56%

Cit. Service
Rref. Cities
:Shell Union
iPref. Shell

S. Steel
IBethlehem Steel
IRepublic Steel
,Amer. Smelting
'Anaconda Copper
iKennecott Copper
'Int. Nickel
General Motors

ong.
lil

264
387

56%

ong.

ong.

238

238

39% g/l. 38 g/l.
99%

131
79 g/b.
147

99%

129%

g/l.

97

146%

171
60 g/l. ong.
164 g/l. 166 g/b.

170%

208%
211

114%
183%

209
106%
42%
17%

8%
13%

55%

77 g/b.

Delispoor

|U.

Gistermorgen had
te Magelang de
overdracht plaats van het commando van
het 4de regiment infanterie door kolonel
Overakker aan kolonel D e

55

General Motors
Kennecott Copper
Anacon<ia Copper

IContinental Oil
iTide Water Oil

Commando 4e Reg. Infanterie.

115
108
403

aandeelen

Jasumij

Geslaagd zijn voor Indisch arts: mej.
T j i a T j a e Gi o k Nio, gebo-

97%
264%

Shell Union
U. S. Steel

Borsumii
Internatio

N. I. A. S.

131

204
164
Alg. Exploratie
58
Un. Pacificeert. gew.

■

ONDERWIJS.

109

Amsterdam Rubber
Dcli Mij.

Senembah

Maandag 8 Januari 's avonds half negen begint de nieuwe cursus voor belangstellenden onder leiding van den
heer F. van der Veer. Zoowel voor de
lezing als voor den cursus is de toegang
voor iedereen vrij.

.

83%

107
83
Dcli Bat. Rubber Mij. 167

Besoeki

Zondag 7 Januari a.s. 's avonds half
negen houdt de heer W. C. Burger voor
de Theosofische Vereeniging, Princesselaan 21, een lezing over het onderwerp
„De weg naar geluk, vrede en welvaart".

jan

3

Vorstenl. C. M.
N. H. M., eert.

Adam

Lezing en cursus.

N. I. PLANTERSBOND.

Financiën en Handel.

Bandar Rubber

THEOSOFISCHE VEREENIGING
SOERABAIA.

VAKBEWEGING.

’

AND- EN ZEEGENE.
JACHT,
[AAL I. H. REIJN.
)ERS, heeft onlangs
en bezoek gebracht
an de stelling Den
leider, waar hij vercheidene
militaire
bjecten inspecteerde,
"evens begaf de geteraal zich naar het
lavenplein om er
■en krans te leggen
an den voet van het
„Voor hen die vielen".

4

42% g/b.

209%
211%

114%
182

ong.

108%
42%

17%
8% g/b.

ong.

55%

77%
47,,
ong.

„

107,„ g/l. 1071 g/l.
ong.
78
17%
18 g/b.
8"/„ g/l. 9
50%
50%
61% g/l. 617,,
18% g/l. 18% g/l.
40%
39*7.»

247M g/b. 24% g/l.

29% g/l. 30% g/l.

ong.

ong.

40% g/l. 40%

.Chrysler Corp.

67%

67%

42

42%

Veer.

4% g/l. 4% g/b.
IHudson Motor
75%
Un. Pacific Railway ong.
307,,
30
General Electrie

OFFICIEELE BERICHTEN.

Standard Brands

4% g/l. 4*/» g/l.
ong.
ong.
2%1
2%

iCanadian Pacific

ong.

Economlsche Zaken.
Ingetrokken het besluit waarbij de adjunctboekhouder bij d'en d_en_st ( V. N. Otten.
ter beschikking is gesteld van het
h o f f
hoofd van den dienst der tosschen ln de
Buitengewesten.
Ter beschikking gesteld van het hoofd van
den dienst der bosschen ln de Buitengewesten Mas Soetamsl. tw. adjunctboekhouder bij het hoofdkantoor van dien

dienst.
Bevorderd

tot tw. boschopzichter de heeren
R Soewarno. W. J. Nicolaas en
Tan Swie Tian allen tw. adspirantJjoschopzichters,
Aangesteld tot tw. adspirant-boschopzlchter de maandgelders bij den dienst van het
Boschwezen E. Ardlwlnata en J,
H. S i t t r o p.
Tijdelijk belast met de waarneming van de
betrekking van gouvernements Indisch veearts bij den Burgerlijken Veeartsenijkundigen
Dienst en werkz. gesteld in den veeartsenijkunO e t o
digen ambstkring Koetaradja
J o

Montg. Ward

Corporate Trust
Prolongatie
ong.
Dupont de Nemours 144%
Radio Corp. of Am. 47„ g/b. 4% g/b.
30%
Un. Stetes Rubber
30%
19u/„
20%
Atchison Topeka
IP'sylvania railway 18M/„g/b.

iSouthern Pacific
! Stand. Oil of

New

11%

ong.

197,, g/l.
12%

Jersey

357,,
35%
Vacuüm
10% g/l.
ong.
United Aireraft
35%
35
North Am. Aviation 19% g/b. 19%
Curtiss Wright
8*7w g/l. 87„
Douglas Aireraft
61%
61%
13%
Corp.
13'7M
Alg. Ned. Aand. Depot 402%
400
IA-lg. Ned. Bel. Depot 415 ex. d. 417%'
Socony

532

(Bison

109%

IRobeco

540

ong.

De markt was stil, onregelmatig, weiveranderd. Amerikanen lagen prijshoudend, vrijwel onveranderd; een verbetering op Wallstreet bleef nagenoeg
zonder effect. Ned. obl. en Indië waren
vaster, Frankrijk-1939 werd aangeboden,
Young was vaster.
nig

volontair Indisch veearts te Koetaradja.
Tijdelijk werkz. gesteld als bodemkündige

2de kl. bij het Bodemkundig Instituut van
het Algemeen Proefstation voor den Landbouw dr. H. H.
thans tijdelijk werkz. gesteld als scheikundige
2de kl, en als zoodanig ter beschikking gesteld van het Bestuur van de Stichting Instituut van Volksvoeding."
tot
Benoemd
assistent-hortulanus bij
's Lands Plantentuin C. L. L. H van
Woerden, tevoren opzichter bij den

Schrelnemaehers

Botanischen- en Bergtuin.
Tijdelijk belast met de waarneming van de
betrekking van bodemkündige 2de kl. bij het
Instituut van het Algemeen
Bodemkundig
Proefstation voor den Landbouw mej dr B
Polak, thans op daggeld tijdelijk werkz'
gp=teld bij genoemd Instituut.
Eervol ontheven van de tijdelijk» waarneming van de betrekking van beambte voor
de nijverheid 2de kl, bij de afdeeling Nijverheid vnn het departement van Econ, Zaken

mevr. O. W. Rondonuwu.

rn e n g k o 1,

geb.

Tu-

Gunstig jaar voor den Amerikaanschen scheepsbouw.
New Vork. 3 Jan. (TransoceHet jaar 1939 wordt in het jaarverslag van de vereeniging van Amerikaansche reederijen als het beste jaar
voor den scheepsbouw sinds, den wean).

reldoorlog

beschreven.

In totaal werden tijdens het afgeloopen jaar orders geplaatst voor den
bouw van 108 schepen, met een totale
tonnage van 833.000 bruto register-tonnen. Veertig schepen met een totale
tonnage van 335.000 bruto register-tonnen werden tijdens het afgeloopen jaar
te water gelaten, terwijl 28 schepen in
dienst werden gesteld.

