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Duitschlands houding tot neutralen
Anders dan in 1914

toen liet hun gunst
te winnen

trachtte

Thans ondermijnendepropaganda

Wat teil men er eigenlijk
mee bereiken?
Er is een groot verschil waar te
tusschen. het beleid van
Duitschland i« den grooten oorlog
en dat van nu. In den grooten
oorlog trachtte het de gunst der
neutralen te winnen door propaganda die ons aangenaam in de
ooren moest klinken.

nemen

Men tracht-

te die aan te

passen aan de
geaardheid der

verschillende

door
Villanus.

zelfs een moedige overtuiging zouden noemen als zij ln het openbaar werd uitgesproken. Daarvoor
echter wachten de betrokkenen
zich terdege. Vroeg of laat dringen dergelijke uitspraken toch tot
onze overheid door, die van de
aanhangers dezer leer een aardige
„zwarte lijst" bezit. Hoe komt het,
dat men onder de niet pro-Duitschers zeer zelden een man ontmoet, die onze zelfstandigheid, ten
bate van welk land ook, zou wenschen op te geven? Het is niet te
dat het juist
deze
loochenen
omstandigheid
is, die op het
oogenblik lederen warmen proDuitscher verdacht maakt, en die
de overheid noopt leden
van de
N.S.B. van verantwoordelijke posten verwijderd te houden. Veel
wordt bij ons met den mantel
der liefde bedekt, of uit voorzichtigheid geheim gehouden, dat een
volstrekte rechtvaardiging
dezer
maatregelen vormt.

Regen van onthullingen.
Dit alles was zoo niet tijdens
waarschuwing noodig te Berlijn, den
waren
Er
wereldoorlog.
dat een bepaalde vorm van propa- Duitsch-gekken, Engelsch-gekken,
ganda of een bepaald propagandist Fransch-gekken. Er waren respecden indruk van opdringerigheid tabele pro-Duitschers, pro-Engelmaakte, en onmiddellijk gingen
pro-Franschen. De prokrachten aan het werk óm dat te schen,
zijn
Duitschers
nu
echter
De
verhelpen.
Duitsche propagan- schaarsch in ons land, en de resda was ook van cultureelen aard. pectabele pro-Duitschers nog weer
Men zond de beste kunstenaars en
schaarscher. Het is er haast mede
de beste
tooneelgezelschappen als
met de pro-Russen. Men vindt
naar de neutrale landen, die daar er iets bijzonders aan. Dit gevoehoever
Duitschdemonstreerden
is te sterker geworden in ons
land het gebracht had in de din- len
naarmate bleek, hoe gevaarvolk
gen, die het gemeenschappelijk
lijk. Duitschland geworden is voor
geestelijk eigendom waren van de ons land.

landen. Er was
een
slechts

beschaafde,naties.„ Men trachtte
niet; anderen tot eigen inzichten

te bekeeren, men voerde over het
algemeen geen propaganda, die de
bewerkte volken tegen de haren
opstreek. Natuurlijk kwamen er
dergelijke gevallen voor. Overijver
werkte vaak schadelijk, en voor
overijver is

Duitschland

steeds het

uitverkoren land geweest. Maar er
was een streven om werkelijke

drie punten zijn
Franschen en Engelschen

moreele veroveringen
te maken,
eensgezind, en
waarmede de geallieerden terdege
rekening
moesten houden. Zij
men, dit
betreurt
zouden het zelfs hard te veranttoejuicht, niemand en
woorden hebben gehad in den strijd
c'cr propaganda, als de Duitschc
niets kan daaraan iets
oorlogvoering er niet voor de nooveranderen
dige handicap gezorgd had: België, de oorlogvoering ter zee, onParijs, 8 Januari.
voorzichtige
uitspraken, gedragingen van zekere Duitschers in
Nooit heeft men drukker over
het buitenland, zij maakten het oorlog gesproken dan toen het vremoeilijk voor de Duitschers
der de was, en nooit sprak men drukverstandige propaganda, het ge- ker over vrede dan sinds het oorlog
is. De Franschen hadden nauwewenschte effect te bereiken.
lijks tijd om hun divisies in stelling
Nu is het anders.
te brengen of langs alle telegraaflijnen ijlde reeds die samenloop
van geruchten
Nu ls de propaganda heel anders. Zij ls clandestien menig- welke wij een
kwart
eeuw
maal Er ls heel wat geschrijf on- geleden
door
geder, waarop onze politie gedwon- jeerd heboen
Hu
Reynst
go
gen is de hand te leggen, als zij
vredes-offener kennis van krijgt. Vaak is het sief
te ncemen.
propaganda tegen onze eigen re- Geen
week
geering, tegen de toestanden ln ging voorbij na de verplettering
ons land. Zij is dan van revolutiovan Polen zonder dat met behulp
nair of ophitsend karakter. Er ls van een krantenartikel of ter gelewel cultuurpropaganda,
vooral genheid eener redevoering van een
door middel van de film. Maar zij ■staatsman de lucht begon te suizen
die
vermag niet op haar gebied de van de hemelsche stemmen
zich wenden tot de menschen van
positie te veroveren die de Duitsche cultuurpropaganda tijdens goeden wille vanaf dat kinderen
den grooten oorlog bezat. Slechts hun oor leggen aan de houten palen
waarin de harpen van elfen ongede Duitsche muziek en de Duitkende en verrukkelijke melodieen
nog

of
of

sche musici verheffen
met zingen.
succes hun welluidende stemmen
Deze muziek rulschte aan uit verten voordeele van het land hunwindstreken. Dan weer
schillende
ner herkomst. Het verdere doet kwam zij Indirect uit Dultschland
ons publiek onwennig aan, en ls waar iedereen altijd pacifistisch en
menigmaal rechtstreeks ln strijd pacifiek geweest was en 't nog
met onze aesthetische begrippen. meer werd toen de oorlog ophield
Over de politieke propaganda hoe- een Walkürenritt te zijn in de stofven wij niet te spreken. Polen en wolken der daverende pantserwaTsjecho-Slowakije, en de verstikte gens en waar menigeen onder den
kreten die ons uit die gebieden mantel van de humaanste beweegbereiken, de „vergissingen" der redenen gaarne de winst geconsolideerd had. en zonder verdere kosDuitsche berichtgeving, de tendentieuze verminking van mededee- ten, van het grondgebied en den
legers
lingen en beschouwingen uit den buit welken de Duitsche
ln „den grootsten
vreemde, die ons in hun julsten overmeesterden
historie".
vorm bekend waren, dat alles veldtocht derkwamen
Dan
weer
die engelachheeft de Duitsche propaganda in
tige harmonieën uit de steppen van
ons land machteloos gemaakt in Rusland
waar men even weinig lust
alle kringen die niet bij voorbaat voelde als in Dultschland om zich
pro-Duitsch en nazi-gezind waren. te wagen aan avontuurlijke complicaties, na een affaire welke zoo
Men poogt niet echt ons te
schitterend en voordeelig was afgewinnen, men tracht slechts
wikkeld, en waar men daarenboven
alle belang had om tegenover de
onze positie te ondermijnen
communistische klandizie y an djn
door revolutionair gestemde
ganschen aardbol de gendarmes
voor te stellen als inbrekers en de
groepen in ons land aan te
Inbrekers te doen doorgaan voor
moedigen en materieel te ongendarmes.
dersteunen. Ik zag hiermede
Wat men vergat.
niet geldelijk; het kan ook anDan weer waren het andere neuders. Men zendt hun gedrukt
tralen dan de Russen (want Rusmateriaal, men koopt hun uitland ls „neutraal"), neutralen van
overzee, uit de nieuwe wereld, neugaven, en als die in Nederland
tralen uit het Noorden, Zuiden cn
niet kunnen verschijnen, verZuid-Oosten van Europa die hun
geïntoneerde vredesverschillend
schijnen zij soms ln Dultschhymnen aanhieven, sommigen uit
land.
mededoogen, sommigen uit angstvallige berekening. Allen vergaten
Er ls alle reden daartoe. Want hoe het hunzelf te moede zou zijn,
kringen
de
vrienden
ln
van hun
zij ln de plaats waren gekan men vaak de meening hooren wanneer
van de Polen. Beducht en geweest
uitspreken, dat Nederland slechts biologeerd door gevaren waarin zij
gelukkig zal worden in den schoot konden worden meegesleept vergavan een Groot Dult.sch Rijk. Het is ten zij de Gerechtigheid. Zij vergawat stuitend als dergelijke lieden ten dat een voorbarige vrede ds betegelijkertijd de vaderlanders bij dreigingen waaraan zij blootstonuitnemendheid jpelen. Al wekt den slechts kon bestendigen en verhun opvatting onzen afkeer, het is meerderen. Enkelen hunner, die
tenslotte hun overtuiging, die wij bereid waren om onverschillig welk
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MET SLAANDE TROM... Fier stappen ze voort op de pittige klanken van den marsch, (Men ze zelf spelen.
Het is het muziekcorps, dat gevormd werd uit de verschillende hulpdiensten, georganiseerd door Britsche vrouwelijke vrijwilligers.

.

Het regime

begrijpt

blijkbaar

niet de gevoelens van zelfstandigheid, welke ons en andere naburige volken bezielen, en die ons nopen tegen lederen dwang van buiten in te gaan. Ik heb er al over
eeschreven: Het regent onthullingen over aanstaande Invallen in
ons land. En die komen niet uit
Frankrijk of Engeland. Doen zij
dat wel, dan is het omdat de Duitschers ze daar eerst hebben uitgestrooid. Op onze autoriteiten b.v.
zouden berichten, die over dergelijke omwegen ons land bereiken,

De Fransche vredesvoorwaarden
Op

8.7 S per

weinig indruk maken. Zij kennen
echter de bronnen en weten dat
die Duitsch zijn. Heel geraffineerd
wordt daartij te werk gegaan. Men

zorgt voor indiscreties, liefst van
militairen kant. Men weet alarmeerende berichten langs „betrouwbaren weg" ds vreemde dag.
een volk niet
Men kan
bladcorrespondenten en vreemden
voortdurend nopen op zijn
gezanten te laten bereiken. Men
gaat daarbij volstrekt niet plomp
uiterste boede te zijn, men
te
werk. Ofschoon de gezanten en
kan het niet herhaaldelijk met
correspondenten allen wel deze
maken,
past' men die
voordacht ongerust
methode kennen,
zoo virtuoos toe, dat er toch altijd
en tegelijk verwachten dat
weer slachtoffers zijn. Een van de
men er veel vrienden vinden
klemmendste redenen tot de Belgische maatregelen van het „week
zal onder de lieden die landend" was een mededeeling van
verraad verafschuwen.
den Belgischen ambassadeur te
Berlijn, Davignen, die lang niet de
In 1914-1918 trachtte Duitsch- eerste de beste is. Bij ons raakt
land onze vriendschap te winnen. men er werkelijk nu tegen geNaarmate het tegen onze scheep- hard, al kan men het verschijnsel
vaart meer wandaden beging, pro- niet verwaarloozen, daar men op
beerde het met te meer ijver het die manier gevaar zou loopen, op
effect daarvan te verzachten. Het een kwaden dag te worden overDuitschland van dien tijd was zich rompeld.
bewust, dingen gedaan te hebben
en te doen die het geen vriendWat wil men toch?
schap konden bezorgen. Het deed
verder zijn best, van die vriendHet ls waarlijk niet duidelijk,
schap te redden wat ervan te red- wat men daarmede hoopt te bereiden viel. Nu ls er niets daarvan ken. Men zweept de neutrale buwaar te nemen.
ren op tot een constante waakzaamheid en tot
een militaire
voorbereiding, die ln den grooten
Duitschland dreigt zijn buoorlog niet bestonden. Toeschieteren bij iedere gelegenheid.
lijker of handelbaarder worden zij
Zooals het regime de volkser vooral «let door. Onderhandelaars die met een stok komen,
gunst in Duitschland zelf met
zijn geen behendige onderhandeterreur op zijn, zijde houdt,
laars. En de stok verliest al gauw
zijn overredende kracht.
zoo tracht het in het buitenland, tegenover de kleinere
Het heele geval ls wel zeer zonderling. Bïrlijn maakt zich stelneutralen, met terreur aanselmatig de
buitenwereld tot
hang te winnen.
vijand.

compromis te bevorderen (Rusland b.v.) hadden het eerst en het
heftigst de capitulatie van München gehekeld, en de verzoenende
Fransch-Engelsche houding gelaakt. Het experiment nochtans
had hen kunnen onderrichten. Niemand echter scheen zich te bekommeren over de vraag: Wie heeft
Europa sinds drie jaren onbewoonbaar gemaakt met zijn super-bewapening? Wie heeft aüe verbintenissen, beloften en eeden geschonden?
Wie is binnengevallen in vier landen die niets liever wenschten dan
vredig te leven? Wie heeft de hekken geopend, waarachter Europa
beschermd werd voor het bolsjewistisch verderf? Wie
heeft den
oorlog ontketend over Europa?
Zelfs na de schanddaad, bedreven tegen Finland, afzichtelijke onderneming, welke alleen dank zij
de Finnen verheven werd tot den
rang van het sublieme, hoorde men
nog stemmen om Frankrijken Engeland aan te sporen tot minnelijke
alsof Europa kon
schikkingen,
voortbestaan zonder een radicale
zuivering van alle elementen van
geweld en laagheid welke zich hebben opgestapeld.

De laatste en meest verbazende
van al
die vredesvermanlngen
kwam uit Spanje, waar Generaal
Franco In een radio-redevoering
van 31 December zich uitdrukte in
deze wonderlijke termen. „Hoe langer het conflict duurt, hoe minder

zijn voortzetting gerechtvaardigd
is. Een reeds overwonnen natie te
willen redden kan geen motief zijn
tot verlenging van een strijd welke
andere Staten dreigt te verdelgen".
Zulke woorden te vernemen uit den
mond van een veldheer, die hongeofferd
derd-duizenden levens
heeft aan de zegepraal van een beginsel, tot het bitterste einde toe
overtuigd, dat oorlog verkieslijk
was boven eiken schltn van vergelijk, zulke woorden, even onridderlijk als onlogisch en incon.sequent,
geven een maatstaf van de verwarring, waarin een Europa riskeert,

gedompeld te worden, dat niet
meer als een der hoogste levensgoederen zou beschouwen wat Montalembert In 't midden der vorige
eeuw, en juist naar aanleiding van
Polen, noemde: „De eer om de
grootheid en de schoonheid eener
overwonnen zaak te kennen en te
begrijpen".

Franschen vechten niet voor
hun genoegen!

Die offensieven, die raadgevingen, die verzuchtingen, groote en
kleine, rechtstreeksche of zijdelingsche, vergemakkelijken de taak der
Franschen geenszins, maar roeren
hen niet. Zij vinden volmaakt vervan
klaarbaar, dat staatslieden
neutrale mogendheden den vredestoestand in Europa zoo spoedig mogelijk hersteld willen zien. Ook de
Franschen verlangen een spoedigen terugkeer van den vrede. Zij
vechten niet voor hun genoegen
noch voor hun profijt. Elke dag oorlcj kost hun ongeveer één mllliard,
en andere eventueele schade, welke
nimmer en nergens kan worden ingehaald. ZIJ wenschen niet, dat dit
soort van heldendom, in dienst van
het R«cht, en van niets anders dan
het Recht, in dienst der natuurlijke
en bovennatuurlijke grondslagen
van het Recht (gedefinieerd o.a.
door Emmanuel Kant) gewaardeerd zal worden. Zij verwachten
geen applaus, geen bewondering,

,

„Onthullingen” over
invallen
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Nog eenige „dreigende

situaties"

Roode generaals pionnen der politiek
Echecs in Finland het

als die van November, waarvan de
Duitschers het dreigende achteraf nog hebben onderstreept, «i
onder de Nederlandsche patriotten
Meresjkof en Stern:
zal geen man meer kunnen gevonkarakteristieke
den worden, die nog een vriendecarrières.
lijke gedachte heeft voor Duitschlanid; in het gunstigste geval
Stockholm, Januari.
Waarslechts een medelijdend gedach- om heeft de leiding van het roode
leger het échec van den Finscheti,
te.
winterveldtnrht niet voorzien, en

hewijs

—

neutralen, wier laatste kansen op
onafhankelijkheid en vrijheid zij
verdedigen met hun wapenen en
met hun soldaten. Zij vragen hoogstens dat men door overbodige initiatieven de verschrikkelijke taak,
waarmee zij zich belastten niet noodeloos verzwaart en haar einde
vertraagt.
Want de Franschen wierpen zich
niet lichtvaardig in den krijg en
niet lichtvaardig zullen zij hem verlaten. Geen doel, geen uitkomst is
aannemelijk voor hen, dat niet beantwoordt aan de ongehoorde offers aan geld en bloed, die reeds
gebracht zijn en die nog verelscht
zullen worden. De overwinning, hoe
duur gekocht ook, zal altijd opwegen tegen eiken vorm van nederlaag, capitulatie of stilzwijgende
onderwerping welke de ondraaglijke, verstikkende, ruïneerende situatie van 1933 en '39 zou rekken. Be-

treffende drie punten heerscht onder de Franschen een volstrekte
eensgezindheid. En niet alleen tusschen Franschen bestaat deze absolute unanimiteit, maar ook tusschen Frankrijk en Engeland.

De drie punten.
drie
punten, herhaalde maDeze
len geformuleerd door de leiders
van beide geallieerde mogendheden, drie punten buiten welke iedere bemiddelings-poging gedoemd
zal blijven tot mislukking, deze drie
minimum-voorwaarden hoe hard
zij ook klinken, luiden onherroepelijk:
Nimmer zullen Franschen en Engelscheu toestemmen om deel te
aan
onderhandelingen,
nemen
waarvan het resultaat dc veroveringen welke Duitschland maakte
in 1938 en 1939 min of meer verholen zou bekrachtigen. De Polen,
Tsjechen, Slowaken en Oostenrijkers moeten de onafhankelijkheid herkrijgen welke hun dagelijks
door dc Fransche Radio beloofd

wordt.

Nimmer zullen Franschen en Engelsrhen inwilligen om te onderhandelen met Adolf Hitler of een
zijner partijgenooten wier eed, wier
signatuur, wier beloften, wier woorden, eere-woorden en krijgsmanswoorden, geen waarde, geen zin
bleken te hebben, en bijgevolg nooit
meer kunnen hebben, noch verwer-

ven.

Nimmer dus zullen Franschen en
Engelschen zich vergenoegen met
louter verbale, louter schriftelijke
verzekeringen eener natie, welke
zich met geestdrift onderwornen
heeft aan de dictatuur van Adolf

Hitler en zijn luitenants, eener natie, welke alle consequenties
dier
dictatuur aanvaardde, tot den oorlog incluis.
Nimmer dus zullen Franschen en
Eneclschen een vrede teekenen.
welke, zooals Datodier onlangs nog
zei, niet bevestigd is met positieve
en materieele waarborgen, die Europa voor altijd behoeden tegen een
terugkeer van mogelijkheden, welke een wereld-deel eerst bedreigen,
daarna overladen met dood en el-

waarom heeft zij om die reden
geen advies tegen deze heele onderneming op het huidige tijdstip
uitgebracht? In elk ander land
zou dit de eerste vraag zijn,
welke voor een beoordeeling van
het strategisch inzicht van een
legeraanvoerder gesteld zou moeten worden; in de Sovjet-Unie echter moet men andere maatstaven
aanleggen, want nergens is het
militair gezag zoozeer aan dc politieke leiding
ondergeschikt als
daar.
Daar Stalin zelf de diplomatieke onderhandelingen met de Finnen gevoerd heeft, was hij het ook,
die de beslissing uitlokte, van de

/

houden, en anderzijds den Japanners bij het uitbreken van openlijke vijandelijkheden met
gevreesden tegenstander het

dezen
hoofd
te bieden. Hij verwerft daarmede
den titel van „held der SovjetUnie" en behoort thans tot de
voornaamste leiders van het roo*
de leger. Na Worosjilof en den
chef van den generalen staf Sjaposjnikof, een van de laatste nog
actief dienende officieren uit het
tsaristische leger, wordt Stern als
de bekwaamste man van ae Sovjet-weermacht

beschouwd.

Agressieve strategie.
Meresjkof en
Stern zijn

dus
vertegenwoordikarakteristieke
gers van het tegenwoordige roods
legercommando. Zij zijn

riet op

hun eigen verzoek naar Finland
gezonden; die taak is hun door
Stalin opgedragen. In welke richting zij die taak moeten vervullen,
wordt aangegeven in de nauwelijks
drie jaar geleden van kracht geworden voorschriften voor het Sovjet-leger, waarin voorkomt: „De
oorlogshandelingen moeten naar
het gebied van den aanvallenden
vijand overgebracht worden. De
militaire activiteit van het roode
leger is gericht op de vernietiging
van den vijand. Het behalen van
een beslissende overwinning en de
volledige vernietiging van den tegenstander

zijn

principieele

de

doeleinden."
<Nadruk verboden).

Italiaansch piloot in Finland vertelt
Soviet-luchtafweer
onvoldoende

—

—

oordeelden commandant van 't mi-

«

zelfs geen erkentelijkheid van de kan daaraan lets veranderen.

sche millionnairsfamilie en z'n tegenwoordigen naam pas
later
aangenomen had. In werkelijkheid
is Stern afkomstig van een kleinburgerlijke familie in de Oekraine.
Tijdens de bolsjewistische revolutie is hij rechtstreeks van de gymnasiumbank naar 't roode leger
overgegaan. Aanvankelijk was hij
politiek commissaris bij verschillende troependeelen; eerst later
werd hij tot stafofficier opgeleid.
De volkscommissaris van Oorlog,
Worosjilof, benoemt den handigen
en energieken Stern tot een van
zijn adjudanten. Geschraagd door
de gunst van dezen man. den belangrijksten in het Kreml na Stalin. klimt Stern steeds hoogerop.
Wanneer maarschalk Bluecher
in ongenade valt, is het Stern, die
hem in het Verre Oosten opvolgt
en zich kwijt van de gevaarlijke
tweeledige taak. eenerzijds het leger na de gewelddadige afzetting
van den man, die het zoovele jaren aangevoerd had, in de hand te

propagandistische
en politieke
pressie-methoden tot den gewapeitden aanval over te gaan. Het
denkbeeld, dat de militaire actie
tegen het zooveel kleinere land
niet tot een onmiddellijk succes
zou kunnen leiden, schijnt bij den
dictator en zijn politieke adviseurs
vermoedelijk in het geheel niet opgekomen te zijn.
Wij herinneren ons, dat de leider der Sovjet-propaganda te Helsinki twee weken voor het uitbreken der vijandelijkheden ons, zoowel als twee andere neutrale, doch
met Finsche toestanden goed op
Onhandelbare Russische
de hoogte zijnde journalisten, er
machines
van poogde te overtuigen, dat de
veldtocht niet langer dan vijf daHet Hongaarsrhe blad ..l'j Maggen zou duren; op waarschuwende tegenwerpingen antwoordde hij, yarsag" publiceert een interview
door den termijn tot hoogstens van een medewerker in Finland
acht dagen te verlengen. Hebben met een Italiaansch vlieger, die
de verantwoordelijke
Russische het volgende over zijn bevindingeneraals even licht over de zaak gen mededeelde:
De Russen hebben blijk gegeven
gedacht? Deze veronderstelling i
niet slechts in strijd met hun pode Finnen schromelijk onderschat
litieke afhankelijkheid, maar ook te hebben. Wanneer wij met Finmet de ervaring, in hun beroep sche collega's opstegen, om Russische strijdkrachten aan te vallen,
opgedaan.
De beide roode generaals, die verkenningsvluchten uit tc voede verantwoordelijkheid voor het ren boven de vijandelijke linies,
verloop der eerste zes weken van of pamfletten uit te werpen, hadde gevechten in Finland dragen, den wil moestal vrij spel.
De Sovjettroepen zijn absoluut
behooren tot de officieren der jongere generatie. De machthebbers onafdocnae beschermd tegen aante Moskou koesterden de hoogste vallen uit de lucht. Afweerkanonnen, zoo de Russen hier al
over
verwachtingen van hen.
en dan ls het aanbeschikken.
Alle rangen doorloopen.
komen
tal nog veel te gering,
zoo laat ln actie, dat wij op ons
De Groot-Rus Meresjkof, die ge- gemak de gegeven opdracht hebdurende den burgeroorlog uit de ben kunnen uitvoeren en eerst als
communistische partljjeugd in miwij reeds op den terugtocht walitairen dienst overging, is in het ren, klonken vèr achter ons de
roode leger van den laagsten rang schoten.
omhooggeklommen. Hij behoorde
De Russische piloten vliegen wel
tot de eersten, die het diploma is waar met vervaarlijk uitziende,
der roode krijgsschool verwierven, zware toestellen, doch deze zijn
de school, die helpers en vervandoor hun
Juist onhangers voor de weinige uit het tsa- delbaar enzwaarte
moeten het afleggen
ristische leger overgenomen staf- tegen het snellere en veel beter
officieren moest opleiden. Snelle handelbare materieel waarover de
promotie maakte hij, toen de oude- Finnen cn wij beschikken.
re Russische generaals bij Stalin's
Bij een vlieger-aanval op
groote „zuiveringsactie" ten onder batterijen, die de Manncrheim-de
gingen.
liriie bestoken, ls het on.s mogelijk
In 1936 krijgt de betrekkelijk gebleken, om, nadat wij onze laJonge officier de gewichtige func- ding bommen hadden
uitgewortie van sous-chef van den genera- pen, en dus geen materiaal meer
len staf. Nog hetzelfde Jaar wordt aan boord hadden, rustig de troehij naar Bluecher gezonden, als pen van een hoogte van plm. 100
leider der strategische afdeellng tot 150 meter met onze mitrailvan den staf in het Verre Oosten. leurs ln duikvlucht te beschieten
Maar reeds in 1937 treedt hij weer zonder dat één afweer-kanon ln
in het uiterste Westen op, te Minsk werking trad.
als opvolger van den ter dood ver-

litaire district Wlt-Rusland. In 1938
Van welken aard de positieve en wordt hij in eenzelfde functie te
materieele garanties zullen ziln, Leningrad benoemd: hij heeft dus
bleef tot dusverre het geheim der slechte één Jaar tijd gehad om
regeeringen van Londen en Parijs. zich vertrouwd te maken met de
In het kader der drie hoofdvoor- speciale moeilijkheden, welke dit
waarden zijn zij een kwestie van or- gebied in militair opzicht oplevert,
ganisatie welke menige hypothese tot welke moeilijkheden ook steeds
toelaat en die zelfs geen varianten de voorbereiding van een evenbehoeft uit te sluiten. Geen wijzi- tueel conflict met Finland behoord
ging echter ls denkbaar In de voor- heeft. Dezen post heeft hij ook na
waarden-zelf. Op deze drie punten de tot dusver geleden échecs nog
mogen verlaten, al moet hij
zitn Franschen en Engelschen even niet
eensgezind als onwrikbaar En of de verantwoordelijkheid der lel»
men dit betreurt of toejuicht, goed- ding aan het Finsche front thans
keurt of afkeurt, niets en niemand met den nog jongerea generaal

lende.

Worosjilof's protégé.
Om de loopbaan van dezen revolutie-generaal zijn, evenals bij
vete andere bolsjewistische legerleiders. allerlei legendes geweven.
Toen hij kort geleden in Kareliö
aankwam, beweerden Scandinavische bladen ontdekt te hebben, dat
hij behoorde tot een Finsch-Zweed-

I
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Stern deelen.

Indien de Finsche luchtmacht of de vrijwilligers over
meer en moderner vliegtuigen
beschikten, zou dit een funeste uitwerking op de Sovjetaanvallers hebben, en den
heldhaftigen Finschen
patrouilles, die vooral in
het
opereeNoorden zoo kranig
ren, een grooten steun geven.
Wil groote hoeveelheid.
Hoewel er steeds groote woorden zijn gebruikt over de Russische luchtmacht, staat zij achter
bij die van alle Europeesche landen,
zoowel wat opleiding en vaardigheid der piloten aangaat, als wat

conditie van het materieel betreft.
Slechts de groote hoeveelheid
vliegtuigen der Russische luchtmacht geeft af en toe ln de gevechten en bij bombardementen
den doorslag.
Op een vraag van den medewerker van „Uj Magyarsag" of de
neergeschoten en buitgemaakte
vliegtuigen geheel en al Russisch
waren, merkte de piloot op, dat
de bouw van de toestellen inderdaad Russisch was, doch dat de
instrumenten en motoren voor
het grootste deel van Amerikaansch fabrikaat bleken te zijn.
Aan deze opmerking voegt de
toe, dat de
vrij veel Ameri-

correspondent nog

Russen

over

kaansch materieel beschikken.
Het meerendeel van de bij Salla
en Petsamo buitgemaakte ravltailleeringstreinen bestonden
uit
Amerikaanschc vrachtwagens, die
van een Russische carrosserie walen voorzien.

Van vele dezer wagens bleek de
versnellingsbak
desolaten
in
toestand te zijn, hetgeen de Finsche militaire autoriteiten wijten

aan het volkomen onoordeelkunmanoeuvreeren
der Russische chauffeurs, die
geen kennis van het terrein en
ook niet dc minste kennis van hun
wagens en motoren hebben.
Bovendien bleken vele carrosserieën ln het pcheel niet op het
moeilijke terrein berekend. ZIJ
waren dr*>r overbelasting volkomen uit haar model geraakt, terwijl de pantsering zeer slecht
was. Zoo was bijna geen der wagens, hetwelk voor
legerauto's
zeer zeker een vereischte is, uitgerust met scherfvrij veiligheidsdig en onhandig

glas.
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Duitschland zou pogingen doen, vriendschap
Japan en Italië weer te verinnigen

Het b!ad onthoudt zich van het
en
vermelden van den aard van iezc
maatregelen,
doch meldt, dat
zeer
brand;
vele
dooden
ledere vreemdeling, die minstens
5 jaar ln Frankrijk, gewoond heeft,
O s a k a, 29 Januari, Anetavoortaan geen enkele moeilijkheid
personen werden gemeer zal ondervinden bij het ver- Reuter, 176
58 zwaar- en 11 ilcht gekrileen van een Fransch paspoort. dood.
I'lndépendent zinspeelt wond tengevolge van het ontsporen en in brand geraken van een
erop. dat het voor lederen vreemdieseltrein nabij Ajikawa.
De
zijn
een
moet
om
deling
eerezaak
meeste
slachtoffers waren arbeizijn dankbaarheid aan Frankrijk
eenige vrouwen.
uit te drukken door het Fransche ders, onder wie
burgerschap te verwerven.
Geen militair verdrag
En dit burgerschap leidt tot een
Ankara, 29 Jan. (Aneta-Transoc.) inlijiying in het leger,
De Iraansche ambassade gaf gisteren een officieele tegenspraak
Csaky zal spreken
uit van de docr de Turksche blaDoorn, 28 Jan. (Aneta Reuter).
Boedapest, 28 Jan, (Aneta-Tr.).
den gepubliceerde berichten, dat
Heden werd bekendgemaakt, dat De ex-keizer bracht zijn Sisten verhet pact van Saadabad .in een miwoning door.
litair verdrag zou worden omge- graaf Istvan Csaky 30 dezer voor jaardag kalm in zijn
de commissies van Biiitenlandsche Den geheelen dag werden op het
zet.
te
Hoogerhuis en van met sneeuw bedekte kasteel
De Iraansche ambassade ver- Zaken van het Afgevaardigden
zal Doorn bloemen aangebracht, zoode
van
Kamer
klaarde met klem, dat er geen
spreken over de buitenlandsch po- mede een geschenk van Prinses Juvoornemens bestaan om het Ka- litieke
liana en Prins Bernhard.
situatie.
rakter van het verdrag op eenlH.M. de Koningin zo.nd haar adgerlei wijze te wijzigen.
Geen Duitsche troepen,
judant om haar gelukwenschen
zegt Moskou
over te brengen.
Geallieerde generaals
naar Syrië
Moskou, 29 Jan. (Aneta-Tr.).
Honderden telegrammen werden

met

Afschuw

Geen waarnemers naar Belgrado
Duitsche plannen
onveranderd

Ex-keizer 31 jaar

ertsen

Belgrado, 28 Jan. (Aneta-Havas).
De positie van Joegoslavië tijdens
de a.s. conferentie van den Raad
van den Balkan-bond. die van 2
n k a r a, 29 Januari, Anetatot 4 Februari a.s. te Belgrado zal Tr.A De
generaals W e ygand en
worden gehouden, schijnt als volgt Windham
Deeds vergete zijn:
zeld door hooge Turksche officieren vertrokken naar Erzeroem,
Een ideaal middel om de neuvanwaar zij. zullen doorreizen naar
traliteit der Balkan-landen te ver- de
Syrische grens.
zekeren zou zijn de vorming van
een bloc van alle neutrale BalkanMetaxas naar Belgrado
landen, met inbegrip van BulgaAthene, 29 Januari. Anetarije en Hongarije, met wederzijdsche waarborgen en zelfs militai- Tr. Metaxas en de leden van de
ren steun in geval van agressie.
Grieksche delegatie welke naar de
De schepping van zulk een bloc bijeenkomst der Balkan-entente
morgenavond
is momenteel echter niet moge- gaat, vertrekken
lijk en zou zelfs gevaarlijk kunnaar Belgrado.
nen zijn. Zij is niet mogelijk in
verband met de revisionnistische
Beweerde Duitsche plannen
eischen van. Hongarije en BulgaLonden, 28 Jan. (Aneta-Havas).
rije ten aanzien van Roemenië
hoogst speculatief artikel
In
en Joegoslavië. Zij zou gevaarlijk ivan een
«den diplomatieken medewerzijn omdat Roemenië, Griekenland ker
van de „Sunday Dispatch"
en Turkije vrij nauw verbonden wordt verzekerd, dat Hitier door
zijn met een der oorlogvoereude enkele zijner adviseurs werd overpartijen en de vorming van een reed een nieuwe poging te doen
bloc, waaraan door deze staten om de as Rome-Berlijn-Tokio te
wordt deelgenomen, door Berlijn doen herleven als voorzorgsmaaten Moskou beschouwd zou kunnen regel, voor het geval de Sovjetsamenwerking
worden als tegen haar gericht.
Russisch-Duitsche

hiermede zijn de
In verband
Joegoslavische leiders van oordeel,
dat het streven van de Balkanconferentie in de eerste plaats zou
moeten zijn het opruimen van
alle hinderpalen welke een wezentusschen de
lijke toenadering
Balkan-staten in den weg staan.
Voorts zouden de aan de con-

zou mislukken.

De correspondent, die niet verklaart uit \£elke bron hij zijn inlichtingen heeft verkregen, verklaart dat de Duitsche regcerin;
een nieuwe werkovereenkomst tusschen de drie regeerirtgen heeft
voorgesteld en verzekert, dat ondienaangaande
derhandelingen
hebben plaats gehad te Tokio en
ferentie deelnemende staten een te Boedapest, tijdens welke zoogemeenschappelijk standpunt van wel de politieke als de economide meest strikte neutraliteit ten sche aspecten werden besproken.
aanzien van de oorlogvoerenden
De correspondent herinnert aan
moeten vaststellen.
de Duitsche pogingen na het uitBelgrado geeft echter toe, dat breken ivan den oorlog om Japan
Turkije, dat niet alleen belangen te bewegen tot overeenstemming
op den Balkan, doch ook in te komen met Sovjet-Rusland en
verklaart, dat degenen, die tot den
Kleiu-Azië en de Middellandsche nieuwen
stap hebben geadviseerd,
Zee heeft, zijn. overeenkomst met nog
steeds de mogelijkheid zien
en
zou
moeEngeland
Frankrijk
van het vormen van een groep,
ten handhaven, doch dat de an- bestaande
uit de drie leden van
dere Balkan-staten het voorbeeld het anti-Komintern-pact en Rusvan Turkije niet zouden moeten land, indien de bestaande moeivolgen.
lijkheden kunnen worden opgehe-

ven.

Handhaving van den vrede.

Transocean voegt hieraan toe, dat het te Belgrado verEchljnende
dagblad Vre m e,
dat zeer dikwijls het standpunt
der Joegoslavische regeering weergeeft, heden in een hoofdartikel
verklaarde, dat de a.s. conferentie
van den Balkanbond ongetwijfeld
de solidariteit en eenstemmigheid van de leden van den Balkanbond en ook de solidariteit
van de belangen van alle staten in
het Donau-bekken eo op den
Balkan zal aantoonen.
Het blad verklaart, dat de
meeningsverschillen, die tusschen
sommige dezer staten bestaan,
niet van zulk een aard zijn dat
zij een of ander avontuur in deze
zone zouden rechtvaardigen.
Het wordt steeds duidelijker
dat zelfs de
zoo zegt het blad
staten In deze zone, die geen lid
van den Balkanbond zijn, zich
met den Balkan en met het gemeenschappelijke lot der Balkanlanden verbonden voelen. Men
kan dus verwachten, dat de conferentie te Belgrado een belangrijke bijdrage zal vormen tot de
handhaving van den vrede en de
neutraliteit in Zuid-Oost-Europa.
—

—

Volgens den correspondent voeren degenen, die het voorstel ondersteunen, aan, dat het verstandiger zou zijn voor Duitschland
om zijn vriendschap met Italië en
Japan te doen herleven dan te
trachten een openlijk bondgenootschap met de Sovjet-Unie te sluiten en dat de oude groepeering
moet worden herleefd ten einde
het hoofd te kunnen bieden aan
de mogelijkheid, dat de samenwerking met Rusland niet aan de
Duitsche verwachtingen zou beantwoorden.

De correspondent verzekert, dat
land Japan
trachtte te winnen voor het denkbeeld van een toenadering tot de
Sovjet-Unie, aanvoerde dat Engeland en niet Rusland de wezenlijke ivijand van Japan is en dat
wanneer Japan tot overeenstemming zou kojnen met het Kremlln
het de verovering van China zou
kunnen tot stand brengen op een
tijdstip, dat Engeland in den
Europeeschen oorlog op de knieën
zou worden gebracht.

Duitschland. toen dit

De meening te Parijs over de
Duitsche plannen

Parijs, 28 Jan. (Aneta-Havas).
goed-ingellchte
In
Fransche
kringen gelooft men meerendeels
Saracogin weet niets van
niet, dat Duitschland zich voorbewaarnemers.
reidt op het uitvoeren van militaire operatiss tegen Roemen'ë.
Uit Istanboel wordt geseind, zooals in Enge!sche_kringen schijnt
dat de Turksche minister van te worden bevroed.
Buitenlandsche Zaken Saracoglu Men is algemeen de meening
aan het dagblad Cumh u r 1- toegedaan, dat het onjuist is het
y e t een verklaring verstrekte dilemma te stellen tusschen een
met betrekking tot de a.s. confe- langdurigen oorlog en een „Blitzrentie van de landen van den krieg"; de keus, waanvoor DuitschBalkan-bond te Belgrado.
land zich gesteld ziet, gaat 'useen langdurigen oorlog en
schen
zoo een massa-offensief.
Tijdens deze conferentie
zullen de
verklaarde Saracoglu
betrekkingen tusschen de leden
Een nederlaag of zelfs een halve
van den Balkanbond onderling nederlaag zou desastreus zijn. De
en hunne betrekkingen met de Duitsche overwinning moet ongroote mogendheden worden. be- middellijk en totaal zijn. Indien
studeerd en de ontwikkeling van dit niet het geval is, zouden de
deze betrekkingen op grondige Duitsche voorraden uitgeput raken
door de zware krachtsinspanning
wijze besproken.
van een massa-aanval en zij
zouden niet meer hersteld kunnen
Daar de agenda van de conferentie geheim is
aldus Saraco- worden.
ben ik niet gemachtigd iets
Duitschland moet zich daarom
glu
daarover te zeggeln. Mij is niet verzekeren van het meesterschap
medegedeeld, dat aan de Bulgaar- over nieuwe bronnen: in de eerste
sche en Ilongaarsche regeeringen plaats moet het zich verzekeren
van den aanvoer van ijzer uit
werd verzocht waarnemers naar Zweden
en in de tweede plaats van
te
Ik
geconferentie
zenden.
de
dien
petroleum uit Koemenie.
van
verzoek
is
loof niet, dat zulk een
De huidige Duitsche politiek
gedaan.
volgt dezelfde lijnen als de DuitTen aanzien van de betrekkinsche politiek van voor den oorlog:
gen tusschen Turkije en Bulgarije de noodige ruimte verkrijgen tenverklaarde de minister, dat deze einde oorlog te kunnen voeren.
zich op zeer bevredigende wijze
In Fransche kringen merkt men
hebben ontwikkeld .De bespre- verder
op. cfat Engeland en Frankkingen, die de secretaris-generaal
van rijk, door zich aan de zijde van
—

—

—

—

van het Turksche ministerie
Bultenlandsche Zaken, Menemencloglu, te Sofia heeft gevoerd met
Premier Kiosseivanoff hebben uitstekende resultaten opgeleverd.
Het te Sofia tot stand gebrachte
contact en de telegrammen, die
tusschen den Turkschen President
en koning Boris werden gewisseld, kunnen worden beschouwd
als eerste bewijzen van de gunstige ontwikkeling van de betrekkingen tusschen beide landen

In .antwoord op de vraag o( dc
oorlog zich tot ' den Balkan zou
kunnen uitbreiden, verklaarde de

Turksche minister: „Wat ons betreft kam worden gezegd, dat wij
In een positie verkeeren, die in
alle opzichten vertrouwen inboezemt. Wij zullen onze goede betrekkingen met onze naburen en
met alle groote en kleine landen

handhaven".

Polen te scharen, het Dultscne
plan "verijdeld hebben, dat bestond
uit het organlseeren van ZuidOost Europa en den Balkan
ln
Dultschen geest, alvorens zich
tegen de westelijke mogendheden
te keeren.

Het „Tass"-agentschap weerspreekt
op gezag van verantwoordelijke
Sovjet-Russische kringen het door
„Havas" verspreide bericht, dat
Duitsche troejijn aanwezig zouden
zijn in Russisch Oost-Galicië.
Dit bericht wordt een tegen Rusland gericht lasterlijk verdichtsel
genoemd.

ontvangen.

Geen enkel lid van de Hohenzollern-familie kwam uit Duitschland
over en de feestelijkheden werden
zoo eenvoudig mcgelijk gehouden.

Britsche arbeiders

over a nval

Stockholm, 28 Jan. (Aneta-üakort reeds gemeld, hebben Russische krijgsgevangenen van het Finsche front
bij het Ladogameer verklaard, dat
te Leningrad en Moskou ernstige
vas). Zooals in het

troebelen zijn uitgebroken en dat
een groot aantal officieren van het
Roode Leger ter dood is gebracht.
Dit beucht werd gemeld aan de
Stockholm Tidning e n, welk blad er nog aan toevoegt, dat de verklaringen der
Russische gevangenen ten deze
alle met elkaar overeenstemmen.
Verder wordt aan het Zweedsciie
blad gemeld, dat er weer over»ioïdig sneeuw valt bij het Ladogameer, waardoor de Sovjet-Russische troepen in hun bewegingen
belemmerd worden. Een 50-tal
hunner tanks is door de sneeuw
tot onbeweeglijkheid gedoemd.
In den loop van het gevecht /an
üisteren zijn in de omgeving van
Kollaanjoko en Attoijoko 1000
Russen gedood.
liet Russische offensief draagt
werkelijk een wanhopig karakter.
De Finnen maakten zich meester vari een groot aantal automatische wapens en 3 vechtwagens,
die in uitstekenden staat verkeerden en waarvan 1 onmiddellijk tegen den vijand in actie gesteld
werd.
_

Hindoes contra Moslems

Roode geleerden in Duitschland

R a n z o o n. 28 Januari.
Berlijn. 28 Jan. (Aneta-Tr.). Aneta-Reuter.
61
Er
werden
Een delegatie van Sovjet-Russi- personen gearresteerd als gevolp
sche geleerden, die tijdens
Klimaat nog geruim en lijd in
een van de gevechten van Hindoes
rondreis door het Duitsche Rijk tegen Moslems, welke Zaterdag
voordeel der Finnen
wetenschappelijke j.l. plaats vonden.
■verschillende
Haparanda. 28 Jan. (Aneta.
instituten heeft bezocht, keercia
deze
één
Bij
gevechten
Havas).
viel
Geruimen tijd scheidt dc
naar
Moskou
teZaterdagavond
werden drie
personen Finsche soldaten nog van ne%
rug, nadat zij als gast van het t'oode,
oogenblik. waarop zij geen proiijt
departement voor cultureele aan- zwaar, en 80 licht gewond.
meer zullen trekken van de voorgelegenheden van het ministerie
Zes dooden
deelen, waarover zij thans t>jvan Buitenlandsche Zaken, eea
van
voorstelling had bijgewoond
29 Januari. schikkfn.
Rang o o n,
een grootsch ballet van de Duit- Aneta-Tr.
De buitengewone strengheid van
Tengevolge
van de den
sche Staatsopera.
winter doet voorzien, «Jat de
reeds eerder gemelde opstootjes
dooi
niet eerder zal intreden dan
kan thans worden gemeld, dat 6
Russische spoorweg
voor
personen werden gedood, terwijl in de tweede week van April
betreft,
zuiden
des
lands
wat
het
steeds
in een
Berlijn, 28 Jan. (Angta-Tr.). 29 personen nog
terwijl de normale toestand in dat
Zaterdag reed de eerste trein op ziekenhuis worden verpleegd. De gedeelte van het land eerst 2 wenog
is
niet
De
spanning
geweken.
den nieuw aangelegden spoorwej
ken later zal intreden en in het
van Karaganda naar Kartaly via politie gaat voort met het ver- noorden nog veel later.
Akmolinsk. Deze spoorweg is 880 richten van arrestaties.
Gedurende verscheidene weken
km lang.
zal het land een onmetelijk moeHiermede is voor het eerst een
ras van bevroren modder zijn.
directe verbinding aangelegd tusAlle krijgsverrichtingen zullen
schen het belangrijke steenkolenonderbroken moeten worden.
district Karaganda en de voorBovendien zal een tegenstander,
naamste ertsgebieden
de
van
die
tot het offensief wil overgaan,
de
Sovjet-Unie in
nabijheid vaa
een
gcheelen gevechtstrein met
Magnitogosk.
voeren, terwijl de wemoeten
zich
Dm Haag, 27 Jan. (Aneta). OnAan den bouw van stations en
gen niet berekend zijn op de oorwegen,
darJcs
de
van
de
gladheid
bruggen over de rivieren de Ishmn
logsvoertuigen. De schade, aan
en de Tobol wordt nog steeds ge- tengevolge van driemaal elkaar af- bedoelde wegen reeds toegebracht
werkt. Men verwacht echter dat wisselende vorst en dooi in de laat- door het Intense verkeer var.
binnen enkele maanden het werk ste tien dagen, was het aantal on- vrachtauto's en tanks zal door den
gelukken beperkt en feitelijk norgeheel gereed zal zijn.
dooi nog verergerd worden. Het
maal, daar het het gemiddelde automobiel-materieel
van
het
niet te boven ging.
Britsche hulp voor Turksche
Russische leger kan zich niet snel
slachtoffers
Gisteravond had echter een drie- bewegen over de weggetjes en pate den in de Finsche wouden.
autobotsingen plaats, nl.:
tal
Is tanboel,
28 Jan. (AnetaOfschoon de motorisatie van het
waarbij 5
personen
Reuter).
De Engelsche brigade- Oegstgeest,
Sovjet-Russische leger belangrijk
Texel, tengevolwerden
in
gewend,
generaal Sir Wyndham Deenes is
is, maken de kleine eenheden dan
personen werden gehier verwelkomd door vertegen- ge waarvan 2
nog gebruik van paardenook
waarbij
l
wond
en in Groningen,
woordigers
van de
Turksche
tracties.
werd
persoon
gedood.
regeering en van het Turksche
Momenteel zijn de grootere cn
Roode Kruis bij zijn aankomst op
sleden
rijtuigen van
kleinere
KORT NIEUWS.
weg naar Erziridjan, waar hij als
De dool zal het noodig
ivoorzien.
Britsch gedelegeerde zal deelnevan de duizenden voertuiLeeuwarden, 28^-Jan. (Aneta). maken
men aan de verdeeling van grootc
gen de sleden weer te vervangen
va&,
Elfsteden
hoeveelheden kleeren, medicijnen De organisators
door raderen.
en andere steunbenoodigdheden, dentocht besloten, voorloopig vast
30
te
houden
aan
den
datum
van
die .uit Engeland gezonden zijn
Afschuw van Britsche arbeiders
dezer voor het rijden
van den
ivoor de slachtoffers van de jonaover aanval op Finland
tocht.
ste aardbevingen.
Londen, 28 Jan.
De uitvoerenue raad van net
internationale Verbond van i'ransponarueiders, die te Londen Dijresoluden is gekomen, heeft een
tie aangenomen, waarin afschuw
wordt uitgesproken over „den verraderlijken aanval op nniand door
gevolgd is
de Sovjet-Unie,
artillerie was, in het algemeen oi! het onheilige bondgenootschap
gesproken, gering te noemen. In
liet nationaal-sociaiisiiden nacht van den 25sten op den scne üuitschland en Sovjet-Kus26sten dezer werden twee vijan- land".
l)e vergadering heeft een beroep
delijke verkennlngs-pntrouilles in
werkliehet gebied van het Pfalzer-woud gedaanomup de Kussische
verzetten
tegen
den
zich
te
Italiaansche militaire leiders teruggeslagen".
een regiem, „dat door den aanval
rapporteerden bij
op
I'lnlaud het geweten der
Friesche eilanden oorlogszone
menschheid geweld heeft aangeMussolini
B e r 1 i] n. 29 Januari, Aneta- daan" en zij heeft de hoop uiteilanden van de Frie- gesproken, uat de arbeiders van
Tr.
Rome, 29 Januari. Aneta- sche Zeven
t.w. Borkum, alle landen zich met afkeer zullen
eilandengroep,
Mussolini ontving heden
Havas.
Langeoog. afwenden van het Sovjet-regiem.
Norderney,
Juist,
al!e Italiaansche militaire leiders. Spiekeroog,
De vergadering heeft er bij alle
en Sylt
Wangeroog
die lid van den Volkenbond
Volgens een uitgegeven commustaten,
oorlog
den
voor
den
duur
van
zijn
niqué brachten de leiders rapport tot oorlogszones
geproclameerd, zijn en Dij de Vereenigde Staten
uit over den toestand van de de. aldus werd in een communiqué van oy aangedrongen, dat zij alle
fensiewerken, die thans aan de het Duitsche opperbevel medege- daadwernelijke hulp zullen Dieder.
aan Finland in den vorm van
Italiaansche grenzen in aanbouw deeld.
mannen, munitie én voorraden.
zijn, alsmede over den staat van
Rust
De vergadering heeft iverklaard,
voorbereiding der luchtafweerdetaak. van alle lanacn
B e r 1 ij n, 29 Januari. Aneta- dat het ae dat
fensie.
zonder
zij zich met het
Tr. De opperste legerleiding meld- is,
hun regeeringen inlabeleid
van
vecht
den
28sten
Frankrijk
de, dat op
met
Januari geen ten, de nederlaag en den val van
luidsprekers
bijzondere gebeurtenissen hebben de
nationaal-socialistische dictaplaatsgevonden.
tuur te bewerkstelligen.
Berlijn, 27 Jan. ; (Aneta-Tr.).
P a r lj s, 29 Januari, AnetaDoor gezaghebbende ' Berlijnsche
kringen werd op het heden door Reuter. Volgens het hedenochtend
de Oberste Heeresleitung uitgege- door de Fransche legerleiding uitven officieele communiqué de vol- gegeven communiqué valt betreffende de krijgsverrichtingen in
gende commentaar gegeven.
„Te Altenheim aan den Rijn den afgeloopen nacht niets te
trachtten de Franschen voor de melden.
eerste maal hun propaganda met
Het Decnsche convooi-systeem
achter
behulp van luidsprekers
Meeste communisten nog
(Anetade Duitsche stellingen te brengen.
Kopenhagen, 28 Jan.
in de gevangenis
Eenzelfde poging werd vroeger Tr.). In aansluiting met hetgeen
lange gemeld is omtrent het besluit van
gedaan met behulp van
Amsterdam, 28 Jan. (Anetastrooken doek, waarop propagan- het Decnsche ministerie van Handel en Scheeprvaart betreffende Havas). De Telegraaf puda-leuzen waren geschreven.
aan het het verplicht varen in convooi voor bliceert een artikel betreffende
Toen de Duitschers
Westelijk front gebruik maakten Deensche handelsschepen op de het huidige vexblijf van de leiders
Noordzee wordt gemeld, dat daar- der Duitsc.he politieke partijen, die
van met propaganda-leuzen be- bij
nog is bepaald, dat wanneer voor de staatsgreep van
Hiticr
schreven doeken en luidsprekers een Deensch
schip niet tezamen meester van het terrein waren.
en deze propaganda verscheidene met 1 of 2 andere neutrale scneAl deze personen, uitgezonderd
maanden geleden duidelijk succes pen kan varen, het vergezeld zal
in
boekte, werd door de Britsche en worden door een Deenschen kot- de communisten, leiden ergenseen
een hoekje ivan Duitschland
Fransche pers verklaard dat dit ter.
korter of langer
Het besluit heeft ten doel de duister leven, na
„nieuwe wapen" in het geheel
een
doorln
concentratie-kamp
te
geen uitwerking had gehad. Het aerliczen aan menschenlevens
gebracht te hebben.
onmiddellijk
hulp
reduceeren
door
schijnt echter dat de Duitsche
In een klein restaurant in het
propaganda-actie wel eenige uit- bil de hand te hebben.
Tempelhofer-kwartier te Berlijn
December
Reeds
den
20sten
op
werking op de Fransche soldaten
komen de vroegere leiders van het
1.1. heeft net Deensche Scheep- Katholleke
moet hebben gehad, daar de vaart-Ministerie
Centrum geregeld bij
Deensche
de
overbijzonder de oudelkaar,
Franschen thans zelf op
het
ln
scheepvaartmaatschappijen geadeenkomstige
wijze propaganda viseerd om vrijwillig deze voor- minister van financiën Bernard
Kohier, de oud-minister van arbeid
trachten te voeren.
zorgsmaatregelen te treffen.
Stegerwald en een der ondertceAangezien de reeders en gezagIn dit geval werd deze poging

Vorst en dooi in
Nederland

u»vi

Frankrijk strijdt

met

Zweden verloor reeds

uj)

•

iiiiuiiu

tü>schen

29 schepen

echter met onvoldoende middelen
gedaan.
De Franschen hadden
blijkbaar niet verwacht dat eiken
aanval op den Führer en opperbevelhebber van de Duitsche
weermacht door de Duitsche troeNa 5 maanden van oorlog is het 'pen
onmiddellijk op spontane wijDuitsche plan niet veranderd en
ze
zou
worden verworpen.
De
Duitschland zal ook thans de beluidsprekers werden,
schikking willen hebben over de Fransche
Koemeensche petroleum en het na een voorafgaande waarschuZweedsche ijzer, alvorens over te wing, echter onmiddellijk tot zwijgaan tot een krachtlgen aanval in gen gebracht, toen zij begonnen
over
westelijke richting.
vernederende opmerkingen
den Führer te maken. Te AltenSnellere naturalisatie in Frankrijk helm en te Breisach werden bij
dergelijke gelegenheden machineGenève, 28 Jan. (Aneta-Tr.). In
het Zondagnummer ivan het dag- geweer- en geweervuur gewisseld.
Bovendien werden de vijandelijblad llndépendent worden nieuwe maatregelen aange- ke troepen in het bosch ten Zuldkondigd tetj dienste van een Westen van Mandern door het
snellere naturalisatie van buiten- lichte Duitsche Infanterle-geschut
landers, die in Frankrijk wonen.
beschoten. De activiteit van de

artiitai

luidsprekers

Dinsdag. 30 Jan. 1940

van de clearing-overeenkomst tot
ultimo 1940.
De raad heeft haar sympathie
Het blad ziet hierin het bewijs
ook uitgestrekt tot de Duitschc van de voortzetting der normale bearbeiders en verklaard,
gcloo- trekkingen tusschen beide landen.
ven, dat het meerendeel van hen
Rusland heeft genoeg munitie
voor de democratie is. Het college

heeft een beroep gedaan op de
Helsinki, 28 Jan. (Aneta Reuter).
arbeiders in Duitschland en in de
Het
Finsche nieuwsagentschap
andere landen, die onder het Duitde Russen enorme hoeschc juk gaan, om den strijd tepen meldde, datmunitie
gebruikten tijveelheden
hun onderdrukkers voort te zetten. dens de
intensieve bombardementen.
Moskou meldt rust
Volgons een raming van de deszijn 15000 granaten gevalMoskou, 29 Jan. (Aneta-Tr.). kundigen
Het gisteravond door den genera- len binnen een gebied van anderlpn staf van het militaire district half vlerkante mijl.
Leningrad uitgegeven communiqué
Finland roept Jaarklasse op
meldt, dat op 23 dezer geen gebeteebeurtenissen ivan bijzondere
Helsinki, 28 Jan. (An. Trs.oc.).
kenis plaatshadden.
De Jaarklasse 1898 werd middels
aanplakbiljetten voor den militaiAanvaring in Oslofjord
ren dienst opgeroepen. De betrokOslo. 29 Jan. (Aneta-Transoc.). kenen moeten zich op 2 Febr. a.s.
Het 2700 ton metende Zweedsclie melden. Hiermede zijn de mannen
21 tot 41 jaar opgeroepen.
s.s. ..Malaren" en het 1700 'on van
Den betrokkenen werd verzocht
metende Noorsche s.s. „Bauta"
Kwamen gisterochtend ter hoogte bij hun uitrusting poe de laarzen
ski-benoodigdheden mee te
van Filtvedt in de Oslofjord met en
brengen.
elkander in aanvaring.
De „Bauta" werd zoo zwaar beBeroep op Noorsche vrouwen
schadigd, dat zij op het strand
moest worden gezet. De ~Malaren".
Oslo, 27 Jan. (Aneta-Transoc.).
wier voorschip beschadigd werd,
Noorsche kroonprinses Martha
De
terug.
keerde naar Oslo
hield
een radio-rede tot de NoorBij
dit ongeval waren geen
sche vrouwen, waarin zij er bij
betreuren.
slachtoffers te
mede te
op aandrong
haar
de twee kortgeleden
werken
met
Finsch-Duitsche betrekkingen normaal
gestichte organisaties, wier taak
het is alle Noorsche vrouwen, die
Kopenhagen. 28 Jan. (An. H.). zich vrijwillig opgeven voor het in
de
Volgens de „Berlimgske Tidende" oorlogstijd overnemen van
gemobiliseervan
werkzaamheden
besprekinFinsch-Duitsche
zijn de
gen geëindigd met de verlenging de mannen, ln te schrijven

Nauwe Britsch-Fransche samenwerking
Inflatie mogelijk in
Engeland
Londen, 28 Jan. (Aneta-Reuter).
De Fransche minister van Onderwijs, Yvun Delbos, voorzitter vande Engelscli-Fransche parlementaire groep te I'arijs. die niet 11
andere leden van de Fransche Kanier
van Afgevaardigden naar
Londen is gekomen voor een conferentie met het Engelsch-Fransche parlementaire comité aldaar,
hield hedenavond een radiorede In
het Fransch, waarin hij bekendmaakte dat besloten was beide
Engelsch-Fransclie parlementaire
groepen samen te smelten lot cén
organisatie, die op geregelde tijdstippen vergaderingen zal houden.
Minister Delbos voegde hieraan
toe: „Wij wenschen onze meeningen ten aanzien van belangrijke
problemen te vergelijken en aan
elkaar aan te Dassen en wij wer.schen uit te vladen cf en hoe elk
van ons een voorbeeld voor den
anc'er zou kunnen zijn, alsmede
gezamenlijk het beste middel te
tvinden om den oorlog te winnen
en den toekomstigen vrede te organiseeren.
Bovenal wenschen wij
ondei
elkander een atmosfeer van absolute openhartigheid te handhaven,
waardoor misverstanden kunnen
worden uitgesloten, dis het wederzijdsch vertrouwen zouden kunnen
ondermijnen".
Een andere belangrijke stap Jn
de richting van oen ivervolmaKir.g
van de Enge'sch-Fransche samenwerking werd gedaan tijdens een
door Delbos voorgezeten bijeenkomst tusschen de Fransche eidelegeerden en het Londensrhe
Engelsch-Fransche parlementaire
comité, welke bijeenkomst drie uur
duurde.
Vernomen wordt, dat tijdens d;
bijeenkomst besloten werd drie

van den volkswil en met
keurige inachtneming van

van het Verdrag
van
voerders echter niet ivoldoende aan kenaars
Versallles,
Bell.
Hans
Dr.
hebben,
dit advies beantwoord
zal
Marx
oud-Rijkskanselier
De
het varen in convool thans gewoont als eenvoudig particulier te
dwongen opgelegd worden.
van
Keulen. De oud-minister
oorlog Gessier, die in de jaren
Zware Zweedsche verliezen
1921 tot 1927 chef van de RijksStockholm, 28 Jan. (Aneta-Tr.>. weer was, leidt het leven van een
Volgens cijfers, gepubliceerd in landedelman in Zuid-Beieren.
het Zondagnummer van het blad
De oud-minister van
blnnenNya Daglight A 1 I e
landsche zaken Karl Severins,
h a n d a heeft de Zweedsehe vroeger het „béte noire" wan do
handelsvloot sedert het begin van Nazi's, woont tegenwoordig ln zyn
den oorlog 29 schepen met een to- geboorteplaats Bielefeld.
tale tonnage van ongeveer 60.000
Intusschen zijn de meeste combruto register tons verloren.
munisten nog altijd ln de gevanHet blad vergelijkt deze cijfers genis, ondanks het verdrag tusmet de verliezen van de Zweed- schen Duitschland en Rusland.
sehe koopvaardij tijdens den weThaelmann ls nog steeds gedetireldoorlog en wijst erop. dat lr» de neerd ln een gevangenis ergens ln
eerste 5 maanden van dien oor.og Midden-Duitscnland. Torgler echZweden slechts 18 schepen ver- ter leeft sedert 1935 als particulier
loor met een totale tonnage van in een dorp ln de omgeving van

18.100 tons.

Heldelberg.

gelijke

Britsche beleggingen
geliquideerd

Washington. 2D Januari,
Aneta-Tr. Volgens officieele verklaringen van het ministerie van
financiën te Washington werd in
de maanden September en October 1939 10% van de Britsche beleggingen in de V.S. gelikwideerd
McKenna over inflatie

Londen,

26

(Aneta-

Januari

de jaarvergadering
van de Midland Bank gaf de president-directeur dezer bank, Reoverzicht
&inald McKenna een de
banken
van de wijzen, waarop
het land zouden kunnen dienen

Rtr). Tijdens

in den huldigen strijd.
McKenna verklaarde, dat de
banken zouden kunnen helpen
het gevaar van inflatie te vertrawees
gen of zelfs vermijden. Hij
erop dat inflatie, wanneer de?,a
een feit zou worden, het gevolg
zou zijn van de toename van het
burgerlijke en militaire verbruik

boven de productie-capaciteit

vari

het land.
Volgens spreker zou de verstandigste methode zijn inflatie te
voorkomen of te beperken door
op oordeelkundige wijze de
eoïsub-comité's te vormen, die reso. deren en diensten van burgerlijke
vraagstukken betreffende de de- naar militaire doeleinden over te
fensie. de Engelsch-Fransche com- brengen.
McKenna verklaarde, dat de
mercieel? en financieele vraagde
jaren
laatste
stukken. alsmede propaganda en regeering
vorderingen heeft gecultureeje betrekkingen zullen be- proote
maakt
het regelen van
bij
handelen.
Tijdens de bijeenkomst werd ook de monetaire situatie en de made positie besproken van burgers te van inflatie, die eventueel zou
:van een der beide landen, die het worden toegestaan, zou kunnen
bsendere land bezoeken of daarin bepalen. De mogelijkheid
wonen, alsmede de methoden orn staat, dat een matige stijging van
het coritact tusschen beide landen het algemeene prijsoeil niet meer
dan een gezonde stimulans zou
te verbeteren.
ziin voor de energie bii het leveren der oorlogsbehoeften. „NietWat Hertzog en Malan willen
temin mogen wij niet de mogelijkKaapstad, 23 Jan. fAneta-Reuheid uitschakelen, dat de ooriog
ter). De niéuwe partij van Geneindien van langen duur
raaj Hertzog en Advocaat Malan. drastischer
metheden
noode „Hereenigde
Nationalistische dlg
zou
kunnen
maken.
of Volksoartii" zal ernaar streven Mogelijk
zal
zelfs
het
alle hinderpalen uit den weg te verplichtend stellen van het sparuimen om haar doel te bereiken. ren van elke
inkomsten verhooDe verklaring, door beide parging: noodig zijn om de noodzatijen gezamenlijk uitgegeven, zeg! kelijke overheveling van de koopdat de reDubliek alleen geactiveerd krachï van het publiek naar
<ie
kan worden op de breede basis regeering te verkrijgen".
—

—

(tetïouusbaïe
construct!» maakt het mogelijk een aanslagregetaar In te
een automatischen papiergeleider, automatisch
spatieschrift etc. Ooor de ideale uitvoering is een bijna

bouwen,

volmaakte geluidgedemptheid bereikt, hetgeen de Olympla
tot een gewilden assistent maakt op elk modern kantoor.
Vult U even de bon in en U ontvangt alle inlichtingen.

Buad

portable» reeds vanaf f72.50
V.rWl)ot>Mf

bij

til» ScMlcpar k.ntor.n

•

ongeveer

nauw-

taal- en cultureele rechten van cie
boide deelen der blanke bevolking
van Zuld-Afrika.
„Dit kan slechts totstand gebracht worden als een bijzonder,
vastomschreven mandaat van de
kiezers en niet slechts als het resultaat van louter een parlementaire meerderheid. Het lidmaatschap der partij zal niet geweigerd
worden aan welken nationaaivcelenden Afrikaner ook. die bereid is
zich aan de partijplichten te onderwerpen. doch niet overtuigd is
van de venschelijkheid. onder de
huidige omstandigheden een republiek in te stellen"

Hoe politici van
Weimar leven

i

Volgens Parijs gaat het nog
altijd om de Roemeensche
olie en de Zweedsche

van
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FAMILIE-BERICHTEN t
i

De Heer en Mevrouw
BUURMAN VAN VREEDEN

-

Helms

geven kennis van de geboorte
van hun dochter

JOHANNETTE LOUISE.
Bandoen?, 29 Januari 1940.

1243

30.

Tjlmanoekstraat

I

i

GETROUWD:

WIA

1

Pierre van HOUTS
en

|

Mlen van OIRSCHOT
Eindhoven, 30 Januari 1940.
Toekomstig adres: Malang.

KAN OP HAAR VERJAARDAG NIET IN TOKO NAM ZIJN
doch U wel!

DAMES KLEEDING j
HEERENKLEEDING I

KINDERKLEEDING
BABYKLEED NG
'

'

| I

————

Vanaf Maandag 29 Januari tot en
met Zaterdag 3 Februari kunt U
deze overheerlijke biscuits gratis
proeven in Toko Nam !

1237

In plaats van kaarten:
J. W. V.

van RIJN
Insp. B.P.M. Hzn

!

L€CL€RC

g|

SoERABAIA

en
J. K. DIEPERINK
Batavia, 30 Januari 1940.
Toekomstig adres: Semarang. fa: ERimreTereTevvreie i ■*vs« ivaatrmvnvi n
1235
Oei Tlong Bingweg 17.
mroRT bandoeng.

I

I

GETROUWD:

iiaTEEETEsremse'iiii

van wijlen Joseph BUYN, in lever
administrateur van het land Tjibaroesa, afdeelinc
Buitenzorg, en aldaar overleden op 16 Januari 1919
worden verzocht zich schriftelijk er. onder overleg
Erfqenamen

Hiermede betuigen wij, ook
namens onze kinderen, aan fa- ties, stelt zich beschikbaar voor
milieleden, vrienden en kennissen onzen oprechten dank voor
auto,
de vele blijken van belangstel- event. borgstelling. Br. No. 2286 ging van oen
ling, ondervonden bij ons zilBrinkman's Advertentie-Bureau, 124 i
veren huwelijksfeest.
12
Bandoeng.
O. R. PANHUYZEN
en ECHTGENOOTE.

»

2

'

<

;

BEATRIX BISCUITS
-

stamboom aan te melden bij de
Weeskamer te Batavia

MARIE f 0.90 p. M. OOM MIXED 11.- n. bi.
JAVAMOWEN 10.90 p. bi.

X HIRANTKNKËCLAMK IS MET TE VERVANGEN

-

Aan allen, die blijk hebben gegeven van hun deelneming bij
het overlijden van onzen dierbaren vader, den Heer
T. L. TA N,
betuigen wij hierbij onzen hartelijken dank.
Namens de familie:
HANS TAN
ARMAND TAN
JOHNNY TAN
NORA TAN.
2

'

DE NIEUWE BISCUITS VOOR ELKE BEURS
IN ALLE P. & D. TOKO'S VERKRUGBAAR

®

-

*

Bij deze deelen wij onze geachte
cliëntèle mede, dat de heer

ft

J. SCHREUDERS
vanaf lIEDEN niet meer aan
onze zaak verbonden is.
Wij hopen echter U geregeld t£

Cs^mkl^omLL.

THE TAILOR COMPANY
11. W. L. JANSEN.

H

HUISVENDUTIE

op Woensdag 31 Januari 1940
ten huize v/d WelEdGeb. Heer
C. J. G. van den BRAND
Aanv. 9.30 v.m
Cannaplein 21
keurigen
inboedel, wo.:
Van een
salonzitje, tabekl.
zitje,
Rottan
pijten, schemerl., compl. eetkamer, keurig servies, G E. Koel
kast m. garantie, L. T. Fan,
houten lits Jum. m. veren, 3 del.
mod.
toiletspiegel,
spiegelk.,
staalb. kinderbed m. veren, babytaf., babybox, klnderst., speelgoed, compl. keukengerei, nieuw
senking gasforn., . hceren-fiets
enz. enz.
Kijkavond op Dinsdag, 30 Januari 1940 van 6-7.30 n.m.
1234
M. S. NOACII.
-

'

:
Steeds het nieuwste op
het gebied van Dames-

I

SUIKER

GEVESTIGD

GEROUTINEERD FiBRICAGHHEF
tevens BOEKHOUDER

ambieert posilie van Dt.
TUIN-EMPLOYE
eventueel beginnend als

i.

en Kinderkleeding

Vendutie Agendo
•

«HeovMi'l

.
••

op Vrijdag, 2 Februari 1940
door Vendukt. M. S. Noach. in
Toko Hoondamal, Simpang 40,
van Mode-artikelen en tapijten.

Abonneert U op JONG-INDIE !
HET WEEKBLAD VOOR DS

BATOE

JEUGD.

De wensch, om mooi

te zijn,

leeft in iedere vrouw.
De mogelijkheid, om mooi te zijn,
bestaat voor iedere vrouw!
U twijfelt nog Mevrouw 1
Laat U zich dan door feiten overtuigen
Bezoekt de demonstraties van onze

(OLONIAL

1

DAMES SPECIALISTE
l

gehouden ln de

I

DARMO DROGISTERIJ
0. E. BELIEM

,

Telf. D. 305 en D. 30ï
Darmo Boulevard 94
Niet onze specialiste, echter Uwe eigen oogen zullen
U vertellen, welke mogelijkheden U tot nu toe heeft
gemist. Het was in Uw nadeel!
Maakt U gebruik Mevrouw, van do mogelijkheden, door
ons geboden !
Het is in Uw voordeel!

I

—

I
<»

g,l

KWH E. POLAK
Arts.

In het huis voorheen Chemicaliënhandel M.1.M., thans dok.
ters-apolheek Dr. Polak.
Telefoon: Batoe 56 en 57.
VOOR ALGEMEENE PRAKTIJK
EN TROPISCHE ZIEKTEN.
SPREEKUREN: eiken werkdag
's morgens v. 8-10. Zon- en feest123«
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Ie IV S.H. Dinsdag, 30 Jan. 1940

„Ergens aan de Oostkust” van Engeland, met een loods aan boord, hebben de koopvaarders de verzamelhavcns verlaten door de vrijgelaten
Buitengaats verzamelen de schepen zich tot een konvooi. De oorlogsbodems zoeken hun positie en beschermen de koopvaarders tegen aanvallen

Duikbooten loeren, vliegers doemen op, mijnen

dreigen

doet worden, welke hier in open
zee, handelsschepen belagen. De
avond valt en wij
gaan naar

k00i...

Nachtelijk alarm.

correspondent vaart mee uit

Engeland's eenige
uitweg
Ergens aan de Engelsche kust.
Langzaam vaart een schip
uit, de zee tegemoet. In een der

—

Londensche havens, waar een
Tommy in khaki met de bajonet
op het geweer en den stalen helm
op het hoofd de wacht hield,
lijn wij aan boord gegaan.
Behalve voor het Koninklijk paleis en de kazernes hebben wij,
nu wij het goed bedenken, in dien

geheelen oorlogstijd in Londen
geen gewapend soldaat in vol oorïogstenue gezien. Maar aan de
havens aan den ingang der loodsen en waar de lange kaden zich
uitstrekken, staan zij op wacht.
Begint hier eigenlijk niet reeds
de oorlogszone? Want leiden de
havens niet naar zee en oceaan,
het enorme, uitgestrekte en eenigè
Groot-Brittannië?
slagveld van
Onze boot, die in vredestijd de
kustvaart onderhield en met Schotsche whisky van het Noorden

naar het Zuiden voer, om met
leege vaten terug te keeren, vervoert thans producten, die voor
Engeland van belang zijn. Waarheen? Naar zee, is het eenige,
wat wij weten. De kapitein zelf
kent niet de route van zijn schip,
noch weet hij van te voren, welke havens hij zal aandoen. „Ergens aan de Oostkust", zal een
sloep van de admiraliteit hem
praaien en het schip geleiden naar
de ~conferentie", de plaats van
samenkomst, waar hij en alle andere gezagvoerders van de schepen van het konvooi hun instructies zullen ontvangen.
De wacht aan boord.

Intusschen varen wij verder
langs de kaden,
die veel van
haar bekoring hebben verloren,
sedert men niet meer reist en alkoopvaardijschepen
le Britsche
zich in een grijze camouflagekleur
hebben gestoken. Een matroosje
hij
met een kwajongensgezicht
is 21 jaar en hij heeft al zes Jaar
op alle mogelijke schepen en alle
mogelijke zeeën gevaren, staat op
het achterdek van ons stoomschip
en wacht bij een paar Lewis-mitrailleurs, die de defensieve bewapening van onze boot uitmaken.
Gedurende de geheele reis zien
wij hem regelmatig zijn wacht betrekken. Hij treedt alleen ln actieve functie, wanneer ons schip
werkelijk zou worden aangevallen.
De scheepsradlo ls gedemonteerd,
daar hierdoor den vijand een mid—

van ons steken tegen den lichtenden hemel nog meer tragische silhouetten af van schepen, die de
slachtoffers werden van de verraderlijke ontploffingen der door de
Duitschers gestrooide mijnen. Niet
lang zal het duren, of deze wrak-

ken zullen in den zandigen bodem
van de riviermonding zijn weggezonken. Een eigenaardig en geheimzinnig schip passeert ons. Het
is een groot passagiersschip, zwart
en geel geschilderd. Alle luiken
zijn gesloten en op de brug en op
de dekken vertoont zich niemand.
wij,
Maar plotseling ontwaren
goed gecamoufleerd, een 15 cm.
kanon, dan nog één en weer één.
We tellen er meer dan een dozijn.
Dit moet een der gewapende hulpkruisers zijn, die even als de ~Rawalpindi", die in zulk een heldhaftigen strijd tegen de „Deutschland" onderging, de Britsche oorlogsvloot zijn komen versterken.
Oorlogsbodems.

Aan den

van vliegtuigen,

duikbooten en

Langzaam, maar met alles-vernietigende kracht, schuirt hets ijs tegen
den Noordcrstrekdam bij Enkhuizen omhoog. Het is thans reeds zoover, dat men den vuurtoren op dezen dam gedeeltelik moet demontceren
om vernieling te voorkomen.

andere

Zoo koerst het konvooi naar het Noorden.

Met een konvooi op de Noordzee

Een

in de beschermende mijnenvelden.

horizon doemen

twee

grimmig uitziende Britsche oorlogsschepen op. Zoodra zij in onze
nabijheid zijn gekomen, verdeelen
de koopvaardijschepen zich
in
twee lange linies: het konvooi is
gevormd.

Het is een grootsch schouwspel,
die twee lange rijen machtige

scheepsrompen, die zich haast van
horizon tot horizon onder een lange rookpluim uitstrekken. Het aantal schepen, dat gezamenlijk een
konvooi vormt, is soms niet meer
dan een half dozijn. Soms zijn het
er wel veertig. De schepen moeten
onderling een aanmerkelijken afstand bewaren; de linie van een
konvooi kan dus gemakkelijk verschelden kilometers beslaan.

Midden in den nacht worden
wij opgeschrikt door een heftige
ontploffing en een schok, die ons
schip doet sidderen. liet is drie
uur.in den morgen. De deuren der
hutten zijn half opengelaten, opdat
wij niet in onze hutten gevangen
zullen zitten, als soms een ongeluk mocht plaats vinden, iedereen
rent naar boven op dek, doch er
is niets te zien. Toch moet de ontploffing niet ver van ons zi.in geschied, doch onverstoorbaar houdt
onze kapitein aan zijn koers vast,
alsof er niets gebeurd is.

meer van het gevecht te zien.
Blijkbaar laten de Duitschers zich
ock niet onbetuigd. Weldra echter
gaat het gevecht over tct een achtervolging; het geluid van het vuren verwijdert zich. Den volgenden morgen maakt het ministerie
van Luchtvaart bekend, dat de
vijandelijke aanval met verlies
van een toestel is afgeslagen.
Onderwijl vervolgt ons konvooi
ongestoord zijn weg. De navigatie
in kenvooi-formatie stelt zelfs aan
den knapsten zeevaarder buitengawene eischen van zeemanschap.

rookwolken, die zich over de geheele omgeving verspreidden.
Hoe krachtig de explosie was,
! blijkt wel hieruit,
dat eenige staver werden
; len balken 500 meter
weggeslingerd. Van een ziekenhuis in deze buurt werd het dak
een spoorwegstation,
.weggerukt;
Men fluistert over sabotage dat zich op zes
km. afstand van
bevindt, weid
de kruitfabriek
„Het minis- zwaar gehavend. De fabriek ligt in
Londen, 18 Jan.
terie van Bevoorrading betreurt het midden van een tuinbouwdisten zeerste, dat zich vanmorgen trlct, met het gevolg, dat honderdin een zijner fabrieken, gelegen in duizenden ruiten van de kassen
het Noorden van Londen, een ex- bij de explosie versplinterd werplosie heeft voorgedaan. Vijf men- den.
verschrikkelijk,
schen werden gedood en een aan„Het was een
tal arbeiders gewond. Gelukkig onbeschrijfelijk geraas", zoo verwaren de meeste gewonden slechts telt een der bewoners. „We dachlicht gekwetst. Er wordt een on- ten aan een luchtaanval en renderzoek ingesteld naar de oorza- den naar den schuilkelder. Toen
wij ons huis later verlieten, zagen
ken. van het ongeval.
wij zwarte wolken
in de lucht
Brit.
woorden
de
Met deze
heeft
toen zagen we ook de
sche regeering de gebeurtenis hangen en Vele
huizen schudden
beschreven, die in Londen zooveel vuurzuil."
op de fundamenten, zoodat veangst en ontzetting heeft veroorlen ook aan een aardbeving dachzaakt. Officieel wordt voorts ver- ten. De zolderingen
scheurden,
klaard. dat de explosie zich heeft schilderijen en kasten vielen op
voorgedaan in de koninklijke kruit- een grond. Sommige personen op
fabriek in Waltham Abbey (in het straat werden de lucht in geslintegen den grond gegerd of
Noorden van Groot-Londen),
Hoe groot het aantal gewonden smakt.
Merkwaardig is het, dat de ruiis, staat nog niet vast. Sommigen
ten
van sommige huizen, die dicht
spreken van dertig, anderen van
bij de fabriek staan, onbeschaer,
Ook
zouden
gewonden.
vijftig
digd bleven, terwijl wel eenige
naar United Press verneemt, nog winkelruiten
op tien km. afstand
zeven menschen vermist worden.
in scherven vlogen.
Het officieele communiqué deelt
nog niets mede over de oorzaak
van de explosie, doch het ligt voor
sabotage
de hand, dat er over
gemompeld wordt. Er is op het
oogenbllk nog wel geen aanwijzing, die daarop duldt, maar men
acht het wel opvallend, aldus
United Press, dat de minister van
Verkeerswezen gisteren nog opnieuw de directie van de SpoorweTwee Hagenaars in arrest
heeft, alle
gen gewaarschuwd
Een predikant uit de omgeving
waakzaamheid te betrachten met van Amsterdam is dezer dagen bijhet oog op mogelijke Dultsche na het slachtoffer geworden van een
sabotage. Uiteraard denkt men brutale chantagepoging. De
Amook weer aan de activiteit van de sterdamsche politie is er echter in
1.R.A., die reeds verscheiden ex. geslaagd twee Hagenaars te arresplosles heeft veroorzaakt en In teeren, den 17-jarigen K. v. D. en
[wier program, gelijk minister den 53-jarigen A. v.d. S., die er van
jHoare nog enkele maanden gele- worden verdacht zich te hebben
den mededeelde, bomaanslagen op schuldig gemaakt aan afdreiging
spoorwegen, fabrieken en openba- van den vermogenden predikant. De
afpersers hadden ƒ 20.000 geeischt.
re gebouwen staan.
Het bedrag werd geëischt in verDe vernieling.
band met stilzwijgen over een zedenzaak. Reeds was de predikant
Het blijkt Inmiddels, dat er zich bijna het slachtoffer van deheeren
in totaal drie ontploffingen hebgeworden. HU had eenigen tijd geleben voorgedaan. De tweede explo- den in Den Haag kennis gemaakt
sie volgde binnen enkele seconden met den zeventienjarigen Kareltje
op de eerste, de derde kwam eenivan D., den vriend van den 53-jarigen tijd later.
gen Van der S., die als chantagenleEen geweldige vuurzuil steeg uit ger al eerder met politie en justitie
de fabriek op een bleef minutenin aanraking kwam. Van der S.
lang zichtbaar. Daarna maakten kwam toen spoedig met zijn chantade vlammen plaats voor zware ge-voorste! voor den dag.
De dominee vroeg echter bedenktijd. Ilij maakte met beide
mannen een afspraak voor een
lateren datum in een café er-

Kruitfabriek in de I
lucht
—

De avond daalt.

Wanneer de- avond valt, Ls
de
verduistering aan boord der schepen even drastisch en zelfs nog
drastischer dan op den vasten
wal. Nauwelijks kon men de positielichten der schepen onderscheiden en een enkele lantaarn, die
van den achtersteven van het voorafgaande schip een zwak schijnsel
werpt, is de eenige leidstar, met
behulp waarvan de kapitein zijn
koers kan bepalen en zijn positie
Alleen de begeleidende oorlogs- in het konvooi kan handhaven om
schepen van het konvooi hebben botsingen te vermijden.
het recht, hun positie te verlaten
om hulp aan andere schepen te
Het ergste is wel, wanneer twee
brengen. Eenige uren te voren had konvooien elkander ontmoeten of
de admiraliteit vernomien,
dat soms zelfs kruisen. Dan verschijDuitsche mijnen in de buurt van nen plotseling lichten in den morden koers, dien het konvooi volgt, genmist, die opflikkeren en weer
waren gestrooid. Een code-bericht even zoo snel dooven. Welk licht
werd onmiddellijk uitgezonden en moet gevolgd worden? De navigaonze commodore, die het bevel tie-kanalen. die door de mijnenover het konvooi voert en die zich velden leiden, zijn soms
zeer
op het eerste schip bevindt met nauw. Duikbooten houden zich miseen staf van marconisten en sig- schien in de nabijheid op. Een
naal-mannen, beval zonder verwijl kleine fout behoeft slechts te worden koers te wijzigen. Van het den gemaakt en het lot van een
eene schip naar het andere werd schip is beslist.
met morse-signalen het bevel doorEr zijn nog andere moeilijkhegegeven: „Wijzigt koers, volgt den den. De snelheid, waarmede de
leider." Zoo vermochten wij aan schepen in konvooi kunnen varen,
het loerende gevaar te oritkomen. wordt bepaald door de snelheid
Maar een schip, dat op eigen van het langzaamste schip. Een
gelegenheid zijn weg in deze ge- schip, dat voor het ontwikkelen
vaarlijke zone trachtte te vinden, van groote snelheid gebouwd is,
stuitte op een mijn en zonk in de wordt bij langzaam varen in een
diepte...
storm haast onbestuurbaar.
Toch is het konvooistelsel naar
Weer vliegtuigen.
de meening der deskundigen het
eenige, dat de ononderbroken uitVan den vroegen morgen tot de en invoer van Groot-Brittannië kan
schemering op den dag, die na de verzekeren. Het is ook inderdaad
ontploffing volgde, was er voortdudoeltreffend. Een millioen ton Britrende activiteit in de lucht. Vlieg- sche scheepsruimte bevaart voortdurend de zeeën en de verliezen
tuigen van den Britschen kustbeschermingsdienst vlogen onophouzij in verhouding gering. Ondanks
delijk over onze kust. De Duitde dreigende gevaren is het konschers waren dien dag bijzonder vooi een beproefd middel gebleken
ijverig.
om de veiligheid van de scheeooorlogstijd te verzekeren.
Ergens in de verte dreunt een vaart in
Maar kom bij een Britschen zeekanon en plotseling zien wij, hoe
drie Britsche vliegtuigen naar het man niet aan met de opmerking,
dat dit een raar soort oorlog is,
zee-oppervlak neerduiken. Met verbazingwekkende snelheid stijgen waarin weinis gebeurt, want ter
zee is de oorlog overal aanwezig.
zij weer op in scherpe lijn om dan Van
alle kanten doemen de gevaopnieuw in duikvlucht neer te
op en de oorlogsreactie woedt
ren
Het
der
strijken.
gekraak
machi- er zonder
respijt en zonder medenegeweren houdt steeds aan.
doogen.

Als trouwe en altijd bezige herdershonden houden de escorteschepen zich steeds in de buurt
op. Nu varen zij in zig-zag-koers
vooruit, dan weer stoomen zij
langs het konvooi op en neer. Aan
boord der schepen van het escorte
vervult ledereen de hem opgelegde taak met ernstige plichtsbeHet vuur wordt beantwoord,
trachting. Scherp wordt uitgeke- maar de nevel verhindert ons, lets
ken naar mogelijke mijnen of
dulkbooten. Bij de kanonnen en
mitrailleurs wordt de wacht gehouden. Anderen weer, die bij de

luchtafweerkanonnen zijn

Explosies deden Londen trillen
1

oorlogsbodems.

geulen

(Nadruk verboden).

opge-

steld, zoeken het uitspansel af
naar de verschijning van vijandelijke vliegtuigen.

We naderen nu het Britsche mijnenveld, dat zich langs de geheele Britsche kust als een bescherprikkeldraadversperring
mende
uitstrekt. Het ls de eerste defensiellnle van het Vereenlgd Konlnk/Ijk. Dag en nacht patrouilleeren
tusschen de mijnen en de passeerende schepen de kleine gewapende treilers.
om
zou
worden
verschaft
te
del
ons
bevinden.
ontdekken, waar wij
Plotseling komen op een der
Tegen 't vallen van den avond latreilers
de mitrailleurs in actie.
De
onderwij
't
anker
vallen.
ten
Het droge tik-tik-tik klinkt
gaande zon zet de zee ln bloed
over het water. Vuurstralen
rooden gloed. BIJ het krieken van
schieten uit de afweerkanon*
den morgen wordt het anker weer
tien van onze escorte-schepen.
gelicht en van alle zijden komen
He schepen opzetten, die zich naar
de afgesproken verzamelplaats be.
Het Dultsche vliegtuig, dat ons
geven.
konvooi trachtte te naderen, zit in
de klem tusschen dit dubbele vuurWIJ bevinden ons thans op het gordljn. Snel zoekt het een uitslagveld ln volle zee. WIJ varen weg, achtervolgd door een der
op honderd meter afstand een Britsche vliegtuigen, die voortduwrak voorbij, waarvan alleen de rend over ons heenkrulsen. Het is
masten, de schoorsteen en de com- een opwindend moment. Een epimandobrug boven het wateropper- sode gedurende onze konvool-rels,
vlak uitsteken. Rechts en links die ons even de gevaren bewust

Door verschillende oorzaken is het ijs in het IJselmeer gaan werken, zoodat verschillende plekken levensgevaarlijk
voor schaatsenrijder» zijn.
Een scheur In de nabijheid van den vuurtoren van Durfcrdam.
—

Politie

Bij de fabriek.
Groot was de angst van de familieleden der arbeiders, die in de
fabriek werkzaam waren. Vrouwen
renden de straten op, roepend om
haar man; zij verdrongen zich bij
de fabriek, waar de politie evenwel onmiddellijk voor een sterke
afzetting had gezorgd, zoodat
niemand er kon binnengaan. Soldaten van het Leger des Heils
trachtten de vrouwen, die geruimen tijd
moesten wachten, te
kalmeeren. Het wachten duurde
inderdaad zeer lang, want niemand mocht de fabriek verlaten,

daar allen in het onbeschadigde
deel van de fabriek op hun post
moesten blijven.
Wanneer men de fabriek van
ccn behoorlijken afstand beziet,
lijkt het alsof zij niet beschadigd
is. In werkelijkheid echter is een
aanzienlijk deel vernield. De fabriek beschikt zelf over een brandweerafdeeling en een ziekenhuis,
zoodat hulp van de Londensche
brandweer of van den geneeskundigen dienst niet noodig was.
De arbeiders verklaren, dat de
explosie zich slechts in één loods
heeft voorgedaan, maar dat daarop in totaal zes loodsen van de
kruitfabriek in de lucht vlogen.
In normale omstandigheden werken in elke loods slechts zes arbeiders.
Vernomen wordt nog, dat detectives van Scotland Yard den
laatsten tijd verscheiden fabrieken in het oog houden, en dat zij
onlangs nog in de kruitfabriek
van Waltham Abbey een inspectie
hebben gehouden.

voorkomt brutale chantage

Amsterdamsche dominee
waarschuwde tijdig

zingen opgeleverd, die van groot belang zijn voor het onderzoek in enkele andere chantagezaken. Een heels
bende afpersers schünt er te bestaan onder leiding van een bekende van do politie, den chauffeur
C.M. v. D. O. a. zou een Leidsche
aannemer biina het slachtoffer geweest ztfn. Ook deze wendde zich
tot de politie, welke echter het on-

derzoek moest staken, toen na enkele dagen de aanklacht werd ingetrokken Wellicht volgen meer arrestaties, tenzij de bendeleden lont
geroken hebben en de plaat gepoetst
naar het buitenland.

Vliegtuigen met vier
kanonnen
Snelle Engelsche jager.
Duitschers hadden er

—

foto's

van
Londen, 13 Jan.

De Britsche luchtmacht beschikt thans over toestellen die
van een toren met vier kanonnen
voorzien zijn. Dit is met name het
gons in Amsterdam.
geval met de zeer snelle jagers,
Inmiddels had hi.) echter de
Boulton Paul. De luchtvaartredacen
politie in kennis gesteld
teur van de „Times" deelt verder
toen de twee gevaarlijke Hamede, dat de vier kanonnen twee
genaars in het café verscheaan twee zijn geplaatst, aan eiken
nen en met den geestelijke in
kant
van den luchtschutter. De
traden,
onderhandeling
werkanonnen bevinden zich boven
den zij door de politic gearresteerd.
elkaar. Zij vuren automatisch; ook
de toren werkt automatisch met
Norf maar nauwelijks waren ln het behulp
van slechts een enkele
Café de onderhandelingen geopend, richtlijn.
of een paar rechercheurs, die luist
De Boulton Paul-Jager voor twee
voldoende van het gesprek hadden
personen,
die juist voor den oorlog
afgeluisterd om voor de rechtbank
beslagen ten ijs te komen, maakten voor het publiek werd gedemonaan het pi.lnll.lke onderhoud een ein- streerd, is met zoo'n toren met vier
de. De belde verdachten namen zij kanonnen uitgerust. Toen waren
mee naar het Hoofdbureau van Poli- de kanonnen echter niet gemonteerd en tijdens de demonstratie
tie.
voor parlementsleden te Northolt,
De twee mannen zijn daar afzonderlijk, langdurig aan een verhoor had de minister van Luchtvaart
onderwomen. Ondanks hun perti- gevraagd, van die vier kanonnente ontkenning dat zij zich aan nen geen melding te maken. Maar
eenig strafbaar feit zouden hebben foto's, die in Duitschland zijn
schuldig gemaakt, zijn zil voor den gepubliceerd, werden naar duldeOfficier van Justitie geleid en ver- lijk blijkt, op die demonstratie te
volgens ln het Huis van Bewaring, Northolt genomen. De medewerker van de „Times" zegt ten
alhier opgesloten.
slotte,
dat alleen omdat die foto's
Meer sporen.
ln de Dultsche bladen verschenen
Hiermede schijnt de zaak nog zijn, het nu mogelijk is bijzonderniet te zlln afgeloopen. Het onder- heden over de nieuwe geschutto»
zoek heelt nl. belangrijke aanwü- rens te gevens.
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Drukkerijen.

NEDERLANDSCH-lNDlfc

De besprekingen tusschen het departement van Verkeer en Waterstaat en de Knilm
tot welk doel
thans
de
heer Crena de
over de
longh hier vertoeft
aan de orde zijnde vraagstukken,
o.a. 't overbrengen van den zetel
der directie naar Indic en het
instellen van de lijn naar de
Groote Oost, hebben volgens het
„Bat. Nwsbld." een vlot verloop.
Het zijn nog s'.echts kleinigheden
waarover de meeningen uiteenloopen.
De lijn naar de Groote Oost wordt,
althans tot Ambon, nog dit jaar geopend. Voor het traject Ambon—
Babo zal men echter watervliegtuide
gen moeten gebruiken, zoodat
opening van dat traject zeker nog
wel even zal duren.
—

—

Hoe de Arendskerk werd vernield
Een torpedo

en

25

kerk-' liggen. Het kanon was bemand en bleef op het NederlandEChe schip gericht.

kanonschoten

Een torpedo, 25 schoten.

de
Kapitein
Wijker
van
„Arendskerk" nam kennis van de
mededeeling van den Duitscher en
„Krieg ist Krieg”
gaf het bevel de sloepen te strijken. In drie booten ging de beduikbootcommandant
manning, in totaal 50 man en één
dame, mevrouw Brouwer, die met
man, employé van de reedehaar
(Speciale berichtgeving).
rij, op weg was naar een kantoor
van de Ver. Ned. Scheepvaartmij.
OpLissabon, 17 Jan.
in Oost-Afrika en die zich bij al
varenden van de „Arendskerk", deze gebeurtenissen kranig hield,
die om drie uur hedenmiddag aan van boord.
boord van de „Poelau Bras" hier

verklaarde

—

Na een goed halfuur, toen
de sloepen reeds op eenigen
afstand van het schip waren,
vuurde de duikboot een torpedo af, die een witte streep trok
door het water en de door de
Duitschcrs gebouwde „Arendskerk" midden hi het achterschip trof. Dit brak geheel af
en zonk binnen eenige minuten. Het voorschip bleef drijregelmatige tusven. Met
sthenpoozen begon daarop de
duikboot met het kanon het
te bedrijvende voorschip
schieten. Na twintig a vijf en
twintig schoten verdween ook
dat in de diepte, waarop de
duikboot keerde eki uit het gezicht verdween.

weg

—

—

haven

Het Scmarangsche 1.E.V.-huis is
de eerste in zijn soort in Indië. Met
de oprichting daarvan is een moedige schrede gezet in de richting van
de ordening der samenleving, waar-

was.

Maandagmorgen vroeg kwam ln
de Golf van Biscaje een onderzeeboot in zicht, die de „Arendskerk"
met lichtsignalen het bevel gaf
te stoppen en een boot uit te zenden met de papieren. Door middel
van lichtseinen werd nog gewaarschuwd, dat de „Arendskerk" geen
noodsignalen mocht geven. Zou
dit toch gebeuren, dan zou de
„Arendskerk" onmiddellijk tot zinken gebracht worden. Op het dek
van de duikboot, waarvan geen
nummer of vlag zichtbaar was,
stond een kanon, dat dreigend op
den boeg van het Nederlandsche
schip gericht was.

Mevrouw de G r a ve, de actieve presidente van de vrouwenorganisatie van het 1.E.V., aan het woord.

Semarang's I.E.V.-huis geopend
Ken mooie sociale

instelling
Initialiefnemers gphuldigd.
(Van

onzen redacteur

te Semarang).

werd het Semavoor werkende en studcerende jongelui aan Seteran officieel geopend. Voor deze
bestond
plechtigheid
bijzonder
groote belangstelling. Onder de
aanwezigen zagen wij o.m. Burgemeester en mevrouw
B o i s s ev a i n.

Zondagmorgen

rangsche 1.E.V.-huis

Aan deze verheven taak nu
der Indische gemeenschap heeft
het I.E.V. van den aanvang van
zijn bestaan af, steeds een
werkzaam aandeel gehad.
Als een uiting van dit streven
ziet spr. ook thans de oprichting
van dit .jongensinternaat, dat
ten doel heeft aan jonge, ernstige menschen, die zich voorbereiden voor den steeds moeilijker wordenden strijd om een
levenspositie, den zoo noodigen
steun te geven.

Steun in den vorm van goede en

'goedkoope huisvesting

en voeding
in een omseving van gelijkgestemvan
den, die gaarne op een peil
behoorlijke zedelijke normen willen
leven.
Hierop bracht de heer Boissevain
hulde aan 't bestuur der afdeeling

Dn afdeeling Semarang van het Semarang van het I.E.V. voor het
I.E.V. en de I.E.V.V.A. heeft met goede initiatief.
de oprichting van het tehuis verdienstelijk werk gedaan. De inrichting voorziet in een ernstig gevoe!de behoefte. Aan studeerende
en
werkende jongelui, die aan het begin van hun carrière staan en dikwijls sl'cht.s een gering salaris
hébben, wordt thans de gelegengeboden tegen minimaal
heid
kostgeld (varieerende van f 17.50
tot ƒ 30.—) een behoorlijk onderdak te vinden. Dat het milieu van
groot belang is voor de jongelieden, behoeft hier niet nader uitDe hulde, welke aan de Initiatiefnemers voor de inrichting van het
tehuis werd gebracht
in het bijzonder mag hier den naam
Eede
Een boot, onder bevel van den noemd worden van mevrouw
len officier Oosterhuls, werd naar Grave, presidente van de vrouwenls volde duikboot geroeid, waar de Dult- afdeeling van het I.E.V.
sche kapitein de papleren inkeek. komen verdiend.
Na geconstateerd te hebben, dat
Tegen elf uur heette de afdcede „Arendskerk'' naar Zuld-Afrl- lingsvoorzitter van het 1.E.V., de
ka onderweg was, deelde de kapi- heer F. de Grave. de aanwezitein den heer Oosterhuis mede, gen welkom, zijn voldoening
uitbelangdat hij de „Arendskerk" tot zin- sprekend voor de groote
ken moest brengen. De bemanning stelling. Hij sprak de hoop en het
zou een halfuur krijgen om ln de vertrouwen uit, dat het de nieuwe
Inrichting niet aan steun zal ontbooten te gaan.
en dat het tenslotte aan
Toen de eerste officier een plei- breken
de verwachtingen zal voldoen.
mooie
zijn
schip,
voor
dooi hield
maakte de Duitscher, die niet van
Burgemeester Rolssevain
zijn voornemen af tc brengen was,
spreekt.
met de opmerking „Krleg lst
Krieg", een einde aan alle bespreHierop
burgemeester
sprak
kingen. Ook de argumenten, dat Bolssevain een kort woord.
De samenleving ln Indië. aldus
het schip géén contrabande aan
boord had, dat het onder neutrale spr., Is nog slechts aan het begin
vlag voer en ook dat het nog wel van haar sociale ontwikkeling en
op een Dultsche werf, te Danzlg, ordening. Ik bedoel die organisatie,
was gebouwd, konden den kapi- voortspruitend uit krachten der
om.
tein niet van besluit doen veran- maatschappij zelve, bestemdde magesteund door de Overheid,
deren.
en de geesteliike goederen,
De sloep werd door de duikboot terieele
gezegd: het aardsche
geluk,
op sleeptouw genomen en een kort
goed en billijk mogellik onder
zoo
de
eindweegs in de richting van
de menschen te verspreiden. Zon„Arendskerk" gesleept. Het laat- der deze particuliere werkdadieste stuk van den tocht moesten de heid staat ook de Overheid vaak
mannen zelf roeien.
vraagmachteloos tegenover
Al dien tijd bleef de duikboot op stukken betreffende
de sociale
C. J 11. W u k e r,
gezagvoerder van de „Arendskerk".

de provinciale
tabaksmarkt te Nangkaan (district
Bondowoso)
voor het oogstjaar
1939/ '40 verlengd tot en met 14
Februari 1940.

na-oo<rst-tabak

op

Volgens de Manila-bladen van 16,
17 en 18 dezer werden te Manila uitgebreide
voorzorgsmaatregelen
genomen ln verband met gevallen
van poliomyelitis (kinderverlamming) welke zich aldaar sedert 3
weken voordoen. Tot op 16 dezer
werden reeds zes gevallen gecon-

stateerd, waarvan twee met doode-

lijken afloop.
Tot de voorzorgsmaatregelen,

militairen chauffeur en bleek o.a.
een militaire karabijn te bevatten.
Een der inzittenden poogden den
dooden.
militair met een mes tewordt
inEen streng onderzoek
gesteld.

Daladier deed een feilen aanval
op Hitier, die niet onderhandelt
met onderworpen volken, doch zr
vernietigt.

die werden genomen, om een verEen grootc Duitsche luchtaander ziekte te val werd uitgevoerd, waarbij volvoorkomen, behoort het sluiten van gens Berlijn verscheidene Britsche
alle zwembaden, terwijl scholen, koopvaardijschepen en patrouilledere verspreiding

onder welker leerlingen zich gevalvaartuigen werden vernietigd.
len van poliomyelitis hadden voorOok de laatste Russische aanvalgedaan, voorloopig voor den tijd
len werden een mislukking.
van een week gesloten werden.
De medische autoriteiten verklaren met klem, dat er hier geen
sprake is van een epidemie en dat
er geen aanleiding bestaat voor
overmatige bezorgdheid. Verleden
jaar deden zich tijdens het „hoogNaar
tepunt van het poliomyelitis-seiKti&r
jam
zoen", dat ongeveer in het begin Napels
Indlë
van het jaar valt, 19 gevallen voor,
waarvan 4 met doodelijken afloop.
Vertrekdata
Bij de bestrijding der ziekte heeft
u't
3S o
2 -t,
men te Manila met een groote §E
£. §
Bandoeng
V
het
kampen,
te
n.l.
moeilijkheid
ta
en Napels
S 9feit, dat al het te Manila aanwezige p 2
eiken
S8 !
anti-poliomyelltls-serum is opgeMaandag
bruikt.
en eiken
Donderdag
Dit scrum was afkomstig van het
lUI*J-I±l_ ■
U-1
«j
Los Angeles Childrens Hospital, »L I I'
waar men een „serum pool" heeft, 22.25.29
i 29.—.—
Bandoeng
waartoe is bijgedragen door 200
—w~
Batavia
■
van kinderverlamming genezen
Singapore
kinderen.
22.
Medan
Een spoedbestelling voor het se■—•
Penang
Vereenigde
intusschen
de
in
rum is
-r-<—
Bangkok
Staten geplaatst, terwijl plannen 19.26.—
■—•
Rangoon
worden gekoesterd om ook in de
Calcutta
26.29.
Philippijnen een „serum pool" te 24.
Jodhpur
vormen. In verband hjermede
Karachi
25.
werd een oproep gericht tot alle 25.28.—
Basrah
Bagdad
personen in de Philippijnen, die ge—.26.—
AlexandrlS
nezen of genezende zijn van po- 26.29.—
Lydda
24.—.—
liomyelitis, om een hoeveelheid —.
Caïro
bloed voor dit deel af te staan.
23.
Athene

De K.L.M.-dienst
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Geen mierenzuur-tekort
Dezer dagen is een Aneta-berlcht
geverschenen, waarin melding
maakt wordt van de invoering van
van miereneen rantsoeneering
zuur. Het Bat. Nwsbld. herinnert er
nog eens aan, dat er, voor zoover
bekend, geen tekort aan mieren-

zuur dreigt.
Reeds direct na het intreden van
den oorlogstoestand is dc verkoop
van mierenzuur aan de controle
van Economische Zaken onderworpen,
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Marseille
Boedapest
—Brfndisi
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Ned. Radio-uifzendingen

—

—•

—
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23.26.—

Napels

Uit China.
Naar verluidt, heeft De China International Broadcasting
Station
XGOY te Szechuan, werkende met
een golflengte van 25,2 meter, besloten om met Ingang van 1 Fetusschen
bruari a.s. eiken avond
9.30 en 10 n.m. Java-tijd, persberichten, toespraken, etc. in de Nsderlandsche taal uit te zenden.
Een bekend Nederlander
verleent hierbij zijne medewerking als
omroeper.

Het traject Amsterdam—Napels en
Napels—Amsterdam wordt per trein

afgelegd.

MEDEDEELING
Prinses
Morgen
(Verjaardag
Beatrix) verschijnt ons blad met
een beperkte, tevens vervroegd?
editie.

Dan sprak mevrouw de Ora-

ve, die een uitvoerige
uiteenzetting gaf van de wordingsgeschiedetenis en de beteekenis van het

huis. Zi.t deed eeh warm beroep op
de Europeesche gemeenschap van
Semarang, het mooie en
nieuwe
1.E.V.-werk in de belangstelling
op te nemen.
Een bijzonder woord van dank
richtte spr. tot den heer Hehuwat
voor al hetgeen hij in het belang
van het. I.E.V. heeft gepresteerd.
speldde
De afdeelingsvoorzitter
hem even later, onder daverend
applaus, het gouden 1.E.V.-insigne
op de borst. Tenslotte dankte zij allen, die hun steentje hebben bijgeaan tie totstandkoming
dragen
van de mooie sociale inrichting.
Na de symbolische handeling: de
overhandiging van den sleutel van
het tehuis, verklaarde mevrouw de
Grave het Semarangschc
1.E.V.huis voor geopend (applaus).
Hiermede was het officieele geDe hoofdwerktuigkundige van
deelte ten einde. Er werd een rondgang door het gebouw gemaakt en dc Java China Japan Lijn, ds
er werden ververschingen rondge- heer L. J. Korthals, heeft
gisteren in intiemen kring aan
diend door lieftallige dames.
boord van het s.s. „Tjisedanc",
waarop hij momenteel vaart, zijn
25-jarig jubileum gevierd.

der maatschappij, waarbij
de buitengewone verdiensten van
den jubilaris werden gememoreerd.
Vervolgens richtte ook de gezagvoerder van de „Tjisedane" eenigc
woorden van hulde en gelukwensch
tot den jubilaris, memoreerende,
hoe buitengewoon gezien deze ook
Hij werd in zeer waardeerenue bij het Chineeschc personeel i%
bewoordingen toegesproken door hetgeen even later zeer duidelijk
den heer van der Graaft, bleek, toen hem namens dit per-

Positie van handels-employé's
Enquête van het Kantoor
van Arbeid
In enkele vakbladen Is geklaagd
over het uitblijven van de enquête,
welke het Kantoor van Arbeid naar
de positie
van de handelsemployé's zou Instellen.
Informeerende
te
bevoegder
plaatse vernam het Dat. Nwsbld.,
dat do oorzaak van het uitblijven
der enquête gezocht moet worden
In het relt, dat het voornemen om
de enquête ln te stellen na het Intreden van den oorlogstoestand ls
opgeschort, omdat men abnor-

—

male tijden weinig geschikt acht
voor een dergelijk onderzoek.
Nu aangenomen kan worden, dat
de oorlog op de positie van de handelsemployé's niet van noemenswaardigen Invloed ls. werd besloten de enquête alsnog te houden.
De vragenlijsten worden gedrukt
en zullen dezer dagen verzonden
worden.
Het blad vernam voorts nog, dat
het Kantoor van Arbeid geen gevolg heeft kunnen geven aan de
zoowel van de zijde der vakorganisaties als der ondernemers geoefende pressie om de vragenlijsten

—

afstand van de „Aren^s- rechtvaardigheid.

Echter niet epidemisch

Een nieuw geval van spionnage
deed zich bij Moerdijk voor. Een
auto werd aangehouden door een

De initiatiefneemster.

—

mijl

Bij het besluit van het College
van Gedeputeerden van den Provincialen raad van Oost-Java van
25 Januari 1940 is het einde van
den termijn van den verkoop van

VOORNAAMSTE NIEUWS

te

woorden.
Namens de jongeren, het Centraal Bestuur en de afdeeling Se*
marang, sprak de heer L e u n i ss e n enkele woorden van dank
en waardcering tot de initiatiefnemers, van wie hij in het bijzonder noemde mevrouw de
Grave.
Aan de totstandkoming van de inrichting heeft zij een zeer belangrijk aandeel gehad.

eengezet.

een

Nangkaan

waarbij op gelijke wijze
geop spr. in den aanvang doelde, en als ten aanzien van cement
een commissie van beschiedt.
Semarang
ook
de
stad
zoo
waaraan
langhebbenden is ingeschakeld.
zeer behoefte heeft.
lets nieuws valt op dit gebied
Zonder twijfel zullen er nog vele niet te melden. Zelfs is de voorraadmoeilijkheden overwonnen dienen positie den laatsten tijd iets gunstite worden, doch de hoop en ver- ger geworden en voor het invoeren
worden uitge- van een rantsoeneering is danook
wachting
mag
sproken, dat het zal gelukken, spoe- geen aanleiding, tenzij men hierondig de juiste sfeer in het nieuwe der zou willen verstaan, dat de congebouw te scheppen, noodig
om sumenten niet geheel vrij zijn, elvertrouwen te winnen van degenen, ke gewenschte (en overbodig grootot wier heil dat tehuis is opge- te) hoeveelheid in te slaan.
richt.
De toegestane hoeveelheden zijn
van
gebaseerd op de behoeften
Spr. wenschte het afdeelingsbestuur en de afdeeling veel succes het betrokken bedrijf.
toe, en eindigde met den wensch.
dat het jongenshuis te Semarang
volledig aan zijn doel zal beant-

Het schip werd met lichtseinen
gestopt. Nadat kapitein Wijker via
zijn eersten officier mededeeling
had ontvangen, dat de „Arendskerk" tot zinken zou worden gebracht, gaf de Duitsche duikbooteen
commandant de bemanning
half uur den tijd om in de booten
te gaan. Na twee uur in de buurt
van de plaats, waar het schip gezonken was, te hebben rondgedreven, kregen de sloepen toevallig de
„Fedora" in zicht, die de 65 opvarenden aan bjord nam. Anderhalven dag later gingen deze aan
boord van de „Poelau Bras'* over.
Uit de verhalen, die de kapitein, de officieren en de bemanning van de „Arendskerk"
gedurende het anderhalve etmaal, die zij aan boord van de
„Poelau Bras" hebben doorgebracht, voor en na hebben gedaan, heeft de derde stuurman
van de „Poelau Bras", de heer
Pauw, het volgende relaas van
den ondergang van het mooie,
nieuwe schip opgeteekend:

Op tabakspasser te

1

de

gebeurd ls.
Nadat dg sloepen twee uur op
zee rondgedobberd hadden, vermotorscheen het Italiaansche
schip „Fedora" aan den horizon.
Aan boord van dit schip wist men
nog niets van het gebeurde. De

mannen werden aan boord genomen en goed verzorgd.
op onAnderhalven dag later
geveer tweehonderd mijl ten Noorontden van Kaap Finistère
moette de „Fedora"' de „Poelau
Bras" van de Stoomvaartmaatschappij Nederland. In twee sloepen van de „Arendskerk" roeide
de bemanning naar het Nederlandsche schip, dat zelf nog een
derde sloep uitstuurde om de rest
De drie sloepen bleven op open der mannen af te halen.
zee bij elkaar, daar de duikbootWoensdagmiddag om kwart voor
kapitein had beloofd per radio de drie stoomde de „Poelau Bras" de
pofitie der booten op te geven. haven van Lissabon binnen.

zijn aangekomen,
hebben verteld hoe hun schip door
een Duitsche duikboot getorpedeerd en beschoten is, omdat het
volgens de papieren naar een
Zuid-Afrikaansche haven onderin

Verkoop van na-oogst-tabak

Het is kapitein Wijker tot nog toe
niet gebleken of dit ook inderdaad

Telefoonnummers:
Wisselbord: Noord 3(115-3016-3017.
Na kantoortijd: Expeditie N. 3015.

.

Besprekingen hebben
vlot verloop

Kinderverlamming
Manila

Tweede Blad.

Dit nummer bestaat uit VIER blader

Aloon'-straat 30, Soerabaia.

Knilmvraagsfukken

88ste Jaargang No. 25

'Je heer drs. F. de Grave speldt den heer Ilehimat
die zeer vt
het gouden Insign'
verdienstelijk werk voor bet I.E.V. heeft gedaan

'

—

—

op do borst.

alleen aan hen toe te zenden.
Voor het verkrijgen van een volledig inzicht ls net noodlg, dat
men van officieele zijde van beide
kanten wordt ingelicht.
Mochten zich gevallen voordoen
van employé's die onder druk de
vragen in te gunstlgen zin beantwoorden, dan is de eenige weg, dat
zij dit met behulp van hun vakvereenlging trachten te redresseeren,

agent

Kort Indisch nieuws
(Via Aneta).
De portretschilder J. Gabrielse. die
cnlangs in den Soloschen Kunstkring
exposeerde, ontving een opdracht van

soneel een prachtige zilveren vaas
werd overhandigd. Ook van de directie kreeg de heer Korthals een
bijzonder fraai jubileumsgescheuk.

Tenslotte heeft nog een passa-

gier van de „Tjisedane"

'wooraeo

van lof tot den jubilaris gericht.
Hierboven de jubilaris, echtgcnoote cn dochter temidden van dc

bloemen.

Ten Noorden van de Duizend Eilanden is Zondagavond een motorboot
van het Instituut voor de Zeevisscherl)
gestrand wegens slecht weer. De opvarenden werden gered. Men poogt
thans het scheepje te bergen.

De hevigheid van den momenteel te
doorstaanden Westmoesson
den Soesochocnan voor het schilderen Batavia
van een portret van den Soesochocnan wordt wel heel duidelijk geïllustreerd
door den door het Observatorium t*
en van de Ha toe Pakoeboewono.
Batavia gercglstreerden regenval. Tegen normnal 212 m m. viel in December J.l. 404 mm., terwijl in Januari
De hoofdcommissaris van politie te tot en met 28 dezer 697 m.m. werd
Semarang W. F. O. S t e 1 n heeft geregistreerd, tegen een normalen regenval ln dlo maand ad 308 m.m.
per ultimo Maart a.s. ontslag aangevraagd, met verzoek zijn functie per
16 Maart te mogen neerleggen ln verHet
nieuwe
t.bc.-volkssanatoband met het vertrek van de „Chrisrium to Karangmangoe, boven Poertiaan Huygens'',
wokerto, wordt medio Maart a*. afgeleverd. De totale kosten ad ƒ 57.000
zijn bestreden uit een gift van het
De landraad te Padang veroordeelde 25-millioenfonds.
vier beklaagden tot resp. 6, �. 2V» en IVJ
Jaar gevangenisstraf, wegens Inbraak in
Aan de organisatie van Internatlo
het gouvernement» zoutpakhuis te
te
Emmahaven ln Januari 1939. waarbij de Somarang zal worden toegevoegd
heer O. P. O 1 o f s e n als
circa 3.000 gulden werd gestolen.
plaatsvervangend
agent. De heei
Olofien vertoeft momenteel ln Nederland en zal zich dezer dagen te Genua
Omtrent het auto-ongeluk, de faml- Inschepen. Hit wordt eind Februari U
Ho Zeyleniaker overkomen, kan nog Semarang verwacht.
worden gemeld, dat de auto niet door
den eigen chauffeur van Prof. Zeylemaker werd bestuurd, doch door een
speciaal voor dezen moeilijken rit gehuurden chauffeur van Batavia. Uit
het onderzoek is gebleken, dat slippen
ter plaatse moeilijk moet zijn geweest,
aangezien de weg daar tameiyk droog
Naar het Bat. Nwsbld. verneemt,
was. zoodat vermoedelijk de oorzaak
moet worden gezocht ln te hard rijden. zal tot directeur van de 1 Augustus
Mr. J. Zeylemaker werd heden uit het a.s. te heropenen landbouwschool te
ziekenhuis ontslagen.
Soekaboemi worden benoemd de
heer J. Reynv a a n, landbouw*
kundig ambtenaar.

Landbouwschool
Soekaboemi

Nieuw vliegveld maakt goeden indruk
Technisch het beste
van Indië

thans kunnen daar

moderne

machines landen en kan

Het oordeel der officieele
bezoekers gisteren
Gistermorgen was, gelijk in het
kort gemeld, het nieuwe vliegveld
te Tandjong Pcrak opnieuw het
middelpunt
van belangstelling,
ditmaal uitgaande van de hoogste
hierbil betrokken autoriteiten en

belanghebbenden. Van Tjililitan
vertrok in den vroegen morgen
een DC-2 toestel, bestuurd door
piloot van Messel, dat als
gewoon lijntoestel
dienst de';a,
doch tegelijkertijd tot taak kreeg
de nieuwe vliegvelden te Batavia,
Semarang en Soerabaia te beproeven. Een week tevoren was dit met
het veel lichtere Fokkertoeste!
gedaan onder leiding van piloot

de Graaf.

In de Douglas gingen behalve
gewone passagiers mede, de neer
ya n Haef t e n, directeur
ivan het dep. van Verkeer en Waterstaat, de heer K un e ra a 11,
lid van den Raad van Indië, de
heer van L e n t, hootd van
de afdeeling luchtvaart van het
dep. V. en W., de heer C r e n a
de Io n gh, voorzitter ivan den
Raad vjm Commissarissen van de
Knilm en de heer Vers teeg h,
vertegenwoordiger van de Knilm
in Ned. Indië. Allereerst werd een
landing gemaakt op Kemajoran,
daarna werd gevlogen naar Semarang, waar geland werd op het
nieuwe vliegiveld op Kali Banteng,

vervallen.

Wij vrcegen vervolgens aan den
heer Versteeg h, wanneer
Semarang in den sneldienst zax
worden opgenomen. Het antwoord luidde, dat dit van de
werkzaamheden aan den hangar
en de verdere voltooiing van de
grondorganisatie te Soerabaia athing. Hoe eerder men te Soeraoaia
gereed is. des te spoediger kan de
bestaande langzame dienst ver-

vallen.
Zoowel de heer K u n e m a n
als de heer Crenadelongh
uitten hun bewondering over vliegveld en omgeving. Het maakt een
zeer mooien indruk; men heeft
hier inderdaad aan de toekomst
gedacht.

Na een kwartier van rust werd
de Douglas weer voor het vertrek

klaar gemaakt. Het vloog zonder
passagiers naar het Darmo-vlieg-

ve!d. ivanwaar het hedenmorgen
in lijndienst vertrok. Het gezelschap reed per auto naar de stad.
waar gezamenlijk de lunch werd
gebruikt. Met het Tarakan-vliegtuig van 3 uur keerden gistermiddag alle heeren weer naar Batavia
terug.

Agent geslagen
Zonderling optreden van

...

vond.

Lof van Directeur V. en W.

Nadat de eerste drukte van de
begroeting voorbij was cn de fo-

zake nog niet worden gehoord,
zoodat het onderzoek in deze affaire nog niet is afgesloten.
Het schijnt, dat er menschen bij
het voorval aanwezig waren, die
den Indruk kregen, dat de autobestuurder onder invloed van ster-

ken

doch

dit

geenszins vast,

terwijl
deze omstandigheid het optreden
van den officier natuurlijk in
geen geval zou verschoonen.

Ernstige gevolgen van
slangenbeet.

richt, waagden wij een poging en

wisten den directeur van Verkeer
en Waterstaat een oogenblik vuor
potlood en papier te trekken. De
heer van Haeften gaf zonder
eenige reserve' blijk van zijn bewondering voor het vliegveld, nat
hij zeer gunstig gelegen, een der
mooiste en teehn.isch zeker het
was
beste van Indië vond. Het
in alle opzichten een prachtig
werk, dat op zeer voortvarende
wijze tot stand was gekomen. Wij
vernamen voorts, dat tusschen
cn
de regeering
de gemeente
bereikt
was
overeenstemming
omtrent den bouw van een nieuw
station. De gemeente kan thans
een station naar haar eigen smaak
bouwen, in de kosten waarvan het
Land in belangrijke mate zal bijdragen. Dit station zal, zooals wij
vroeger reeds meldden, een accommodatie aan de zee- en aan dc
landzijde krijgen.
De heer van Lent, dien
wij (vervolgens spraken, zeIde, dat
alle drie bezochte velden in uitstekende conditie waren. Hier en
daar zal in de omgeving nog wat
..bijgeschaafd"
moeten worden.
Te.Soerabala is er nog een stain-den-weg in den vorm van een
hooge lichtmast van een S.S.-emp'.acement. Het huidige vliegveld
is ivergeleken bij Darmo een groote vooruitgang; de startbanen
zijn uitstekend.

drank verkeerde,

staat nog

ver-

tografen huil werk hadden

Nachttrein vertraagd

vliegSema-

en tenslotte arriveerde men ommarine-officier.
streeks half twaalf te Soerabaia,
waar direct koers werd gezet naar
Vrijdagavond j.l. bracht de polihet nieuwe vliegveld.
tieagent Moechajat van de 2de
poütiesectie hier ter stede rapport
Officieele belangstelling
uit van het vreemde optreden van
Op het nieuwe vliegveld was dc den bestuurder van auto L 7110.
twe?de Deze autobestuurder had dien
belangstelling voor deze
inspectie ook grooter en officieeier avond tegen half 11 den politieagent, die in uniform voor het
dan bij de eerste. Onder de aanwezigen merkten wij op Mr W. A. Rex-theater te Kaliasin op post
H. F u c h t e r,, burgemeester stond, bij zich geroepen en hem
opgedragen om
„iemand" voor
ivan Soerabala, met den gemeenhem te roepen, die zich in de bar
heer
Pasden
te-secretaris
stoors en het hoofd van Pu- „Chez Willy" bevond. Toen de
blieke Werken Ir. Hei d a, Ir. agent te kennen gaf, dat hij aan
Steinmetz, directeur van dit verzoek niet; wenschte te volde haven, die het vliegveld neefl doen, gaf de autobestuurder hem
aangelegd, kolonel Doorman met den rechterhand een klap in
commandant van den Marine het gelaat en reed vervolgens
gedoofde
Luchtvaart Dienst, de heer E 1 c h- met
lichten
holtz, agent van de Knilm, de weg.
Onmiddellijk werd een onderheeren André de la Porzoek ingesteld, waaruit kwam vast
te en Tielenius Kruitde heer te staan, dat bedoelde autobestuurh o f van de
chef
van het der was de luitenant ter zee V.
Brouwer,
postkantoor en verschillende an- Aangezien deze marine-officier
dere belangstellenden, betrokken momenteel afwezig is, kon hij terbij den aanleg van het vliegveld.
Om even over half twaalf Kwam
het toestel in zicht en reeds enkele
minuten later konden wij e°n
fraaie landing bewonderen van
piloot ivan Messel. Het toestel reed
tot voor den in aanbouw zijnden
hangar, waar de begroeting van
autoriteiten en bekenden plaats

Ngoeling.
Voorloopig geen massaal
doorvoer van vrachtgoed
mogelijk.

rang dus ingeschakeld worden Jn
den sneldienst tusschen BataviaSoerabala.

Langzame dienst zal

Onze
meldt:

redacteur

te

"

Malang
-

Een dessaman uit Talangagoeng
(Kepandjen, Z.-Malang) werd begin dezer week in de sawah om
12 -uur des middags gebeten door
een vergiftige slang, welk dier na
een,korte jacht ontkwam. De dessaman, Parman genaamd,
werd
in de hand gebeten en het was
©ogenschijnlijk een zeer onschuldig wondje.
Weldra kwamen hevige
pijnen
opzetten en de familie transporteerde hem naar Malang, waar hij opgenomen werd in het Zendingsziekenhuis Soekoen. De pijnen waren
zoo onduldbaar, dat het slachtoffer
kermend en slechts niet moeite in
bedwang gehouden door familieleden in het ziekenhuis arriveerde.
Injecties met slangenserum en
morphine werden hem toegediend,
waarna de algemeene toestand verbeterde. Vermoedelijk zal de man
in leven blijven.

Hedenmorgen
arriveerde met
den nachttrein te Soerabaja de
heer Ir. W. P. C. Henne q u i n,
hoofd van de afdeeling constructie- en bruggenbouw te Bandoeng. In gezelschap van den heer
chef-exploitatie en
van Loon,
Ir. Knoop chef van Weg en
Werken te Soerabaja vertrok de
heer Hennequln naar
de plaats
des onheils om de situatie op te
nemen. Het gaat er om, of men een
hulpbrug met aansluitende baan
zal maken of de baan zal omleggen.
Omtrent de maatregelen, genomen na het ongeluk, vernemen wij,
dat met uitzondering van de melasse in de tankwagens, de goederen uit de ontspoorde wagens reeds
zijn overgeladen; de lading bestond in hoofdzaak uit rijst, dedek,
rubber en stukgoederen. Al deze
goederen zullen naar hun bestemming worden gezonden en zijn bereids per vrachtauto naar Ngoeling
gebracht om daar te worden ingeladen. De niet ontspoorde wagens met inhoud zijn naar Probolinggo teruggebracht.
Met bevrachters wordt thans overleg gepleegd wat met deze goederen ge-

beuren meet.
Op de haltes Ngoeling en Bajeman, die .aan weerszijden van de
vernielde brug liggen heeft thans
een stationscommies de leiding,
terwijl daar heen tevens een vervoerscontroleur en een treincontroleur zijn gedirigeerd. Tusschen
de beide haltes wordt een autobus-dienst en een vrachtautodienst met particuliere
wagens
onderhouden.

Zooals reeds werd gemeld kan
de S.S. \voor doorvervoer geen
groote lading en zware goederen
aannemen, omdat deze niet te
hanteeren zijn. Men beschikt ter
plaatse niet over een zoodanige
outillage om het geheele goederenvervoer door te laten gaan.
Het zijn eenvoudige haltes met
geen voldoende laad- en. losgelegenheid,
terwijl men boyendien
ter plaatse geen getraind koelievolk heeft, dat met zware lading
om kan gaan. Als tusschen de beide haltes 20 vrachtauto's per dag
10 ritten maken, zouden nog geen
400 ton goederen kunnen worden
verwerkt, terwijl een goederentrein van 60 wagens alleen.' reeds
GOO ton lading vervoert!
Men bcgrijpe, dat de S.S., die
door den stilstand in het doorgaande goederen-verkeer een groote schade lijdt, zeker een oplossing
hiervoor had geyonden, zoo deze
zou hebben bestaan. Onder de gegeven
omstandigheden
zouden
echter bevrachters de dupe worden van forceeren van het vervoer
en dit wil men in elk geval voorkomen. Zoodra een trein maar even
passeeren kan, zal met extra trainen de achterstand worden ingehaald. Eoch dit zal nog wel eenige weken duren.
Een geluk bij een ongeluk dat
het doorgaand
goederenvervoer
niet zoo heel groot is; in beide
richtingen rijden normaal één
nacht-goederentrein eii één gemengde trein.
De schade aan
de ontspoorde
wagens is niet belangrijk en ock
de gekantelde locomotief heeft
geen noemenswaardige schade bekomen. Daar dit gevaarte een gewicht heeft van 85.000 kilo zai het
gedemonteerd moeten worden om
do baan vrij te krijgen. Het grootste gewicht, dat men weg kr.ll
trekken is 15 ton. De groote stoon.kraan. die hiertoe in staat is en
te Manggarai is gestationneerd is
thans op weg naar Ngoeling en
zal daar .vermoedelijk Vrijdag arriveeren. Eerder kan niet, omdat
dit gevaarte niet in een personentrein mag meegevoerd worden.

Vertrek Ms. „Tjisadane”.
Het vertrek van het m.s. Tjisadane" is vastgesteld op 2 Febr. a.s.
om 9 uur v.m. van de Genuakade
te Tandjong Perak.
Het schip gaat via Makassar cn
Balikpapan naar de Philippijnen
en de Chinakust.

Sluiting Openbare

Gemeenteraadsvergadering

Leeszaal

De Openbare Leeszaal en Bide filialen Darmo
De Stadsgemeenteraad van Soe- en Stadstuin zullen Woensdag, 31
rabaja Is bijeengeroepen voor een Januari a.s.
(Verjaardag
van
H. K. H. Prinses Béatrlx) gesloten
openbare vergadering op Woensis
De functie van liet vliegveld
7 Februari ajs., des avonds 7 zijn
door het startbanen-systeem wel dag,
uur.
gewijzigd. Vroeger was het veld
De agenda omvat o.m. het voorstartbaan, thans dient het om de
op
plaatsvervangende
Inzake
startbanen te drapen. Een ideale stel
een
van
de
wijziging
toestand zal zijn verkregen wan- wethouders,
neer de grond naast de startbanen Soerabajasche Bezoldigingsverorstevig genoeg geworden is om ook dening en een voorstel tot vaststelling van de verordening op de Op Woensdag 31 Januari 1940 (Vereen machine te dragen.
Semarang wint het meest bij lalgemeene begraafplaats voor Chijaardag van H. K. H. Prinses Beatrix)
haar nieuwe vlleghaven, want neezen.
zullen alle postloketten op het Hoofdpostkantoor. het Pakketpostkantoor en
op de Stadsbtjkantoren slechts tot 12
nvawawßVßigvraiJiTß ara urm: ■ iimnaï*?*iwiwnv*s axixa t r
uur middag geopend zün.
§
OPENBARE LEESZAAL cn BIBLIOTHEEK H De verzending en ontvangst van
posten, de lichting der hulpbrleven|
bussen. de bestelling, het afhalen en
aanbieden van posttrommels (-zakken)
H
in heel Nederlandsch Indië
het loket van de afdeeling ExBm aan
Dus
het afhalen van
peditie, alsmede
■
■
DE RUIMSTE
KEUZE
poste-restante zendingen is geregeld
■
■ als voor werkdagen is vastgesteld. De
f 1.25 per maand voor 3 boeken per dag
van de plaatselijke
Ondomohenweg
—
Telefoon
Zuid
4981
ï posttrommelhouders
8
i
f»
bijkantoren kunnen, na sluiting ten
■ ZJBXSSLV& nmEwnx
■« u ■xvuwxnßswnwrß i n iin ■Kiiica 12 uur middag van de bykantoren, hun

1

bliotheek met

Post-en Telegraaf
Woensdag a.s.
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BATAVIA

Naam van
het schip

Van/Naar

Te verwachten schepen.
Bawean
Glang Ann
Macassar Maru
Macassar
Aangekomen schepen.

VERKOOP VAN PRODUCTEN
Vestigingen ln Ned.-Indlë, Stralt-Settlements, Brltsch
indlë, China, Japan en ArablS.
Agentschappen en Correspondentschappen in 67 plaatsen in
Nederland.

FACTORIJ

30.

EFFECTEN

DEPOSITO'S

29. Cortellazzo
Macassar
Rrynst
Banjcewangi
Townsvllle
Al c ld es
Semarang
30. Op ten Noort
Toba
Bandjermasin
Vertrokken schepen.
Semarang
29. Tjimanoek
Tjikarang
Pasocroean
Semarang
Silverbecch
Mei. Treub
Tg. Priolc
30. Cortellazzo
Te vertrekken srhepen.
30. v. Swoll
K. Baroe
Siberoet
Boeleleng
Rochussen
..

,

m

Naar Aneta uit Batavia seint, Ls
den nachttrein van Soerabaja
naar Batavia even voorbij Djatibarang de ioopas van de rvoorste
locomotief liit de rails geloopen,
welke later door de tweede locomotief weer in het spoor werd ettrokken, waarna de trein in dezelfde formatie de reis kon voortzetten, hoewel langzaam moest
a-orden gereden, mede in veroand
met het feit, dat ten gevolge van
de bandjirs de baan op enkele
plaatsen onder water stond.

van

Het Nirom-orkest
Naar Aneta uit Batavia seint,
heeft de Nirom den violist F r i t s
H i n z e benoemd tot dirigent
van het omroeporkest.
Frits Hinze werd te Batavia geboren. Na een succesvolle carrière
in Nederland, keerde hij het vorig
jaar in Indië terug, waar hij reeds
in 1919 en in 1924 een
tournee
maakte.
Het eerste optreden van het
Nirom-orkest onder den nieuwen

dirigent

zal 19

vinden.

Februari

plaats

Amsterdamkade:

<

Rochussen. Op
?,

Swoll, Toba.

an

ovrr

..

Tragisch ongeluk bij
dievenjacht.

en in den

het

hebben Zaterdagmiddag
daarop volg enden nacht tusschen Batavia
en Krawang
oppervlakte onder water gezet. —Op vele plaatsen was
Bro
voor personenauto's nipt
de
wee
berijdbaar vanwege den hoogen
Hierboven ziet men hoe het water van de ranah Tjibitncng door
waterstand.
breuken In den_dijk het laag gelegen land Hlnn**%

Bandjirs

'

epn

„

°tf

—

Dr. J.A. de Nooy onderscheiden

Dezer dagen werd aan een ingezetene van Tangerang zijn fiets
ontstolen. De dader werd echter
Ridder in de Nordstjürneorde.
gesnapt dcor een mantri van de
jeugdgevangenis te Tangerang. die
hem wilde arresteeren. De dief gaf
D r. J. A. de Nooy, hoofd van
zich evenwel zoo maar niet over;
onverhoeds gaf hij den mantri een den provincialen dienst voor
de
slag in het gezicht, waarna hij het Volksgezondheid is een belangrijhazenpad koos, achtervolgd door ke onderscheiding ten deel gevallen: hij is benoemd tot ridder in
den gevangenisbeambte.
de Zweedsche „Noordster-Orde",
Om niet in handen te vallen van zulks in verband met zijn in Zwezijn achtervolger sprong de man op den zeer gewaardeerde samenwereen gegeven moment in de Tjise- king met prof. Reenstierna op het
dane en zwom naar den overkant. gebied van de leprabestrijding.
De Zweedsche professor
Zonder te bedenken sprong ook tie
Reenmantri in de rivier. Doch hij was stierna heeft n.l. een serum gevongeen gced zwemmer, want toen de den, waarmede Dr. de Nooy hier
dief reeds behouden aan den over- proeven heeft genomen: de resulkant kwam en door de politie werd taten daarvan heeft hij £*n Zweedgearresteerd, was van den mantri schen geleerde gerapporteerd.
geen spoor meer te bekennen.
De Zweedsche consul, de heer
Wieslander, heeft dezer dagen de
Zijn lijk is tot dusver nog niet geversierselen der Orde van den heer
vonden.

Aan den

wee naar Krawanp
geworden.

—

de Nooy uitgereikt.

Java's nieuwe vliegvelden

zijn veel huizon door het hooge water
onbewoonbaar
Meer dan een halve meter hoog stroomt het water
door de biliken huizen.

Raad van Justitie

Het Semarangsche
In een stroomenden regen is,
naar Aneta seint, gistermorgen dc
eerste Douglas op Kalibanteng,
Semarang's nieuwe vliegveld,

De brand op „Kontjir”

ge-

land, met als inzittenden Edelcer
Kuneman, Ir. van Haeften, en de
heeren Crena de longh, Versteegh
en van Lent.

luige. De off. maakt bezwaar tegen
Vragen, die geen resultaat het
dagvaarden van deze getuigen
a décharge,

Scberm-assaut te Malang

Onze
schrijft:

redacteur

te

Malang

In de societeit Coneordia werd
Zaterdagavond een
personeele
wedstrijd op de sabel
gehouden
door afdeeling van Malang van
den Officiers Schermbond, waaraan aanvankelijk 8 a 9 SoerabaiaMarineschermers
sche
zouden
deelnemen Door onvoorziene omstandigheden bleef deze deelname
beperkt tot de luit. t.z. Iste kl.
Van der Horst en de luitenants
t.z. 2de kl. Douw van der Krap en
Gonggrijp. Daarbij hadden
zich
aangesloten kapitein Blekklngh
en Iste luit. Graaf van de Luchtdoelartillerie uit Soerabala. Deze
laatste is een oud-stadgenoot.
Het was een zeer geanimeerd
assaut, dat vele toeschouwers wist
te trekken. De commandant van
het 6de regiment Inf., kolonel
Overakker, was verhinderd wegens
zijn verblijf te Magelang de ontmoeting bij te wonen; hij
werd
vertegenwoordigd door
majoor
Kapitz. Voorts waren o.m. aanwezig de plaatselijk commandant
luit.-kolonel Fikenscher en majoor
Jordans.

Het resultaat.
Er werd geschermd in 2 poules,
waarbij de A- en B-schermers door
elkaar geplaatst waren. Bepaald
was evenwel dat de 3 best geplaatste B-schermers ook afzonderlijk voor prijzen ln aanmerking

zouden komen.

De algemeene leiding berustte
bij den voorzitter der afdeeling

van

den Officiers

Schermbond,

Soerabaia.

n.

2de Lult. Inf. Van Lingen te

Malang.

UI. Iste

Soerabaia.

Luit. Art. Graaf

uit

Tegen half elf waren de wedstrijden geëindigd, waarna kapitein Doornbos de prijzen uitreikte.
Een algemeen samenzijn in de

cercle

volgde daarop.

Ongeluk op de kade.
Vier koelies werden gistermorgen tijdens het lossen van het ss
„Tiimanoek" gewond, doordat de
bodem van een kist zich begaf en

twee kruiken

zoutzuur

stortten. De koelies

•

omlaag
kregen het

zoutzuur over hun lichamen en
werden overdekt met brandwon-

ten Noort, Reynst, den. Zij werden in de C.B.Z. opgenomen.

Geen ooren naar.
G e t.: Hij wilde er niets van
weten. De heer v. D. en <je heer
Refuge kenden elkaar al sedert
1911 en hadden al zooveel van
elkaar meegemaakt dat zij elkaar
niet konden verdragen
Pr e s.: Dat heeft de heer
v. D. U verteld?
G e t.: Ja.
Verded.: Hoe was de reactie
van den heer Refuge op de weigering van den heer v. D.?

zoolang de verdediger
niet wil opgeven, welke punten
G e t.: Toen hij dat hoorde,
uit het vooronderzoek de getuigen
zullen toelichten. De verdediger begon hij direct ook op den heer
persisteert bij zijn verzoek
en v. D. af te geven.
merkt op, dat de wet voorschrijft,
Verded.: Was de heer Redat „de getuigen, door den verdedi- fuge nog al happig op Kontjir?
ger voorgebracht, zullen
worGe t.: Ja dien indruk krees
den gehoord", zonder eenige ik
wel. De heer Refuge schatte de
restrictie.
gronden van Kontjir beter dan
De
Raad gaat wederom ln zijn eigen
gronden, doch meende,
advies.
dat de heer v. D. er niet alles uit
Na heropening der zitting deelt
de president den verdediger mede, kon halen.
Verded.: Vond U, dat de
dat de door hem voorgebrachte getuigen a décharge zullen worden heer v. D. een optimist was?
G e t.: Planters zijn over het
gehoord. Als nieuwe getuigen a
charge zullen
behalve de heer algemeen optimisten en de heer
v.D. maakte daarop zeker geen
Planten als deskundige
daarn a nog worden gehoord: de c o m- uitzondering.
mandant en de mantri dor
Hierop wordt het verdere getuiveldpolitie te Bondowoso en genverhoor uitgesteld tot morgende asslstent-wedana ochtend half negen.
van Tengaran. De getuigen a déBekl.: Miinheer de president, charge
de heer F. d e
zijn:
zegt
getuige
daar: Ik zal verkla- Ridder,
de
oud-tabakker,
ren, zooals U het hebben wilt!"
heer J. G. B a a y, agent
Tolk: Zij zegt: „Ik laat het aan de Ned.-Xnd. Handelsbank, van
de
U over."
hear Kok, voorzitter van iden
Pres.: Wist zij het ln het voor- Landraad te Bondowoso en 2 Inonderzoek nog wel?
landers.
Van dames-en kinderkleeding lingerie
Hierop wordt de zitting gesloten.
Get.: Ja, toen nog wel. Nu ben
ik het al vergeten.
Zitting van beden
Bekl. persisteert bij zijn opgave
Van de verschillende exposities
van de situatie in de afpakloods
Hedenmorgen werd ö? van dames- en kindcrkleeding en
vlak voor den brand. Er waren in
totaal 9 tabaksstapels. Niti, nog- zaak voortgezet met het hooren lingerie, welke wij van de eerste
maals gehoord, herinnert zich, dat van den eersten getuige a déchar- Hollandsche Costuumschool van
er totaal 8 stapels waren. Hij kan che, den heer J. G. Baay, ag»nt Mevrouw Rector tot dusver zagen,
niet verklaren, waarom de beide 'van de Ned. Ind. Handelsbank te is de tentoonstelling welke thans
tot en met Woensdag 31 Januari
stapel-mandoeressen een veel groo- Probolinggo.
ter aantal stapels opgaven. Niti zeif
Get. vertelt, dat hij verscheidene wordt gehouden ongetwijfeld de
is echter ook niet meer zoo zeker malen op verzoek van het Soer?- beste.
Er teekent zich in de werkstukvan zijn zaak.
baia-kanjoor der Handelsbank op
Bij een vorig verhoor verklaarde bezoek ls geweest op de tabaks- ken welke de leerlingen van deze
hij positief, dat er 8 stapels waren, onderneming Kontjir om ecus school vervaardigen, een zeer
doch nu de stapel-mandoeressen tot poolshoogte te nemen. Zoo bezocht geede climax af.
Wij constateerden elk jaar oen
13,14, zelfs 15 stapels zijn gekomen, get. de onderneming op 2'l Januari
weet de oude mandoer het ook niet 1939 (circa een maand vóór den belangrijken vooruitgang, hetgeen
er op wijst, hoe de smaak ontmeer precies. Bekl. houdt vol, dat brand dus).
wikkelt wordt en hoe op dez3
er 9 stapels waren, zoodat de meeGet.: Ik ontmoette er den
school
op goede grondslagen wordt
ningen hieromtrent nog al
den
C.
De
sterk v. D. en
heer
heer v. D. gewerkt.
Tevens toont deze expouiteenloopen.
vertelde, dat de oogst practisch sitie
aan. hoe de leerlingen hunne
geheel binnen was en ongeveer
vorming krijgen onder goede leiEen vraag...
330.000 pond bedroeg.
Pres.: Heeft U zich daaraan ding en toedicht.
Bekl. doet dan het verzoek, of de kunnen overtuigen?
Wij kunnen zonder voorbehoud
president aan de aanwezige manGet.: Ik kreeg wel den globalen onze lezeressen aanraden eens eon
doers de volgende vraag wil stel- indruk, dat er 330.000 pond ln de kijkje te nemen op de expositie,
len: „Hebben in 1938 eenige Madoe- loods lag.
welke gehouden wordt in Embong
reezen, in dienst van den heer ReGet. heeft de oogst getaxeerd Ploso ]2 en geopend is van 3 tot
fuge, door de 6 bewuste dessa's ge- aan de hand van één stapel, wel- 12 uur v.m. en van 6 tot 8 uur n.m.
reden om tabak van de bevolking ke hij speciaal bezichtigde en
Wij vestigen op enkele werkop te koopen, welke mijn eigendom waarvan hij de kwantiteit op het stukken de
aandacht.
was?"
oog schatte.
Zoo zal de dames in het bijDe officier protesteert tegen het
Pres.: Hoeveel stapels waren er zonder Interesseeren: enkele tolstellen van deze vraag als zijnde totaal?
letjes, welke geheel naadloos zijn;
niet ter zake.
G e t.: Dat kan lk U niet zegeon. welk resultaat verkregen kon worB e kl.: Ik acht het wel van beOver de wijze van stapelen Kan den door
waartoe
lang om te vragen of door de an- get. geeij bijzonderheden mededee- kantstoffen incrusteeren,
zich uiteraard het
dere ondernemingen mijn tabak len.
boste leenen. Van dit werk zijn er
werd verduisterd. Als ik geen grooVer d e d.: Weet get. lets van verschillende zeer mooie modelleten en mooien aanplant in die do verhouding tusschen „Kontjir" tjes. Ook van de moderne waaierdessa's had gehad, zouden die
v
?
rokjes
glad heupstuk uitloopend
ondernemingen daar ook geen en „Ceres
in
waalerplooien
ls er een heel
moeite voor gedaan hebben.
mooi voorbeeld. Verder zijn er verDe kreupele en de blince.
O ff.: U heeft vroeger ln
verschillende ultra moderne sportband met die 6 dessa's verklaard:
G e t.: Ja. In Juni 1038 deed cc jurkjes en pakjes, sommige met
„De aanplant was ger 1 n g". U lieer Refuge van de
opgefleurd, andere
tabaksonder- borduurwerk
moet de zaak niet verdraaien.
twee kleuren uitgevoerd: charBekl.: (opgewonden). Ik ver- neming „Ceres" ons het verzoolt in
middag- en avondtoiietjes
draai niets, mijnheer de president, om financiering van zijn onder- mante
een enkel mantelcostuump'o,
maar ik heb al eerder verklaard, neming. Eind Juni bracht Ik hem en
dat de officier in deze zaak zijn een bezoek om verschillende ge- welke alle zeer goed van coupe
eigen woorden gebruikt en zijn gevens te verzamelen. Tijdens het zijn. De lingerie-afdeeling vertoont
eigen kijk er op heeft, evenals ik er onderhoud, dat Ik met den heer ook zeer mooie werkstukken van
Refuge had. werd door hem de zijde met kant geïncrusteerd en
mijn eigen kijk op heb.
mogelijkheid
geopperd van een van uitstekende coupe. Een mooie
De zitting wordt geschorst.
wieg met enkele babykleertjes,
combinatie van Ceres en Kontjir. kinderpakjes
Na raadkamer deelt de president De
en jurkjes en nog ta]
heer
Refuge
stelde
voor
één van andere aardige
mede, dat de vraag van bekl. aan groote onderneming
on
klete stichten dingstukken vallen er mooie
de betreffende mandoers gesteld met hem
to bewonplanter
als
en
den
zal worden.
deren.
heer v. D. voor de administratieve
Pa Asmona, Pa Tarma en Djnjo. werkzaamheden. Ik dacht aan het Costuumschool Mevrouw Rector
nirmolo verklaren dan, dat zij gezegde van den kreupele en den
Geslaagden zijn dit laar:
nooit een Madoerces op een blinde en vond dit wel een goed
Voor costumiere:
idee.
De
heer
was
er
v. D.
fiets of in een tjikar in de dessa's
echter
Mevrouw
van der Tweel, meniet
voor
hebben zien rondrijden ont de plante vinden, waarop het vrouw O. E.
van Swaay, mevrouw
ters op te stoken hun tabak niet plan op niets uitliep.
Poel Tlong Llat, mevrouw J. P.
aan bekl. doch aan den heer
Pres.:
Wat bedoelt U met Wijs, mejuffrouw H. Dekker, meKefuee te verkoopen.
dien kreupele en dien blinde?
juffrouw Oei Sloe Nlo te Maiang,
mejuffrouw Tan Glok Llan, meO
e
Wel,
t.:
algemeene
de
InGetuigen a décharge.
druk was
lk sprak nog al eens vrouw L. Rosenow.
De president stelt hierop aan den met tabaksplanters
Voor costumlère en coupeuse:
dat de heer Mevrouw
verdediger de vraag, of hij nog ge- v.
J. Bal, mevrouw Kwee
technisch
geen
D.
goed plantuigen wenscht te doen hooren.
Klat,
Koo
mevrouw Oei Cnlao
was en niet goed voor zijn lilong,
Mr. Slnninghe Damsté noemt dan ter
mevrouw
L. Tan Liem. meoogst
zorgde,
dus
vond lk de juffrouw Chan Hwle Nlo,
eenige personen, welke hij gaarne
mejufnog zou willen doen hooren en wel 2 combinatie van don heer v. D. frouw Anny Thlo Giok Tjlen, memet
den
Refuge
heer
wel
veelbeheeren, die eenige punten betref,
juffrouw C. van Domburg.
fende de wijze, waarop het vooron- lovend.
Examen voor leerares kon nog
e
V rde d: Hoe was de reac- niet
derzoek is gehouden, zullen kunnen
worden afgenomen omdat
toelichten, 2 Inlanders om dezelfde tie van den heer v. D. op het geen enkele leerling zoo ver gevorreden en nog een Europecsche ge- voorstel van den heer Refuge?
derd was. ,

geven

Het toestel maakte een vluclit
met een
15-tal Semarangsche
autoriteiten en ivervolgde daarna
de vlucht r.aar Soerabaja.
De toestand van liet terrein werd
Getuigen à décharge sullen
gunstig bevonden en de Knilm zal.
zoodra het terrein in gebruik zal
worden gehoord.
zijn genomen, dagelijks te Semarang landen. Eerst zal men echDe Raad van Justitie vervolgde
ter een paar honderd meter tele- gisteren
de behandeling van
de
foopdraad langs de spoorlijn on- Kontjirzaak met
het hooren van
dergronds moeten leggen.
Bok Tia. gewezen stapel-mandoeres op Kontjir. Get. heeft in het
vooronderzoek in de loods stuk voor
stuk kunnen aanwijzen, waar
de
verschillende verbrande tabaksstapels gestaan hadden. Zij wist toen
ook nog de respectieve hoogten der
stapels ongeveer op te geven. Nu
weet get. alles niet meer zoo preZeer geanimeerd verloop cies...

kapitein Art P. Doornbos.
Wedstrijdsecretaris was de reserve
lste luit. van het Ned. Leger gedetacheerd bij de Artillerie alhier
posttrommels (-zakken) eveneens aan Toet.
evenbedoeld loket op het hoofdpostkantoor afhalen en nanbieden, terwijl
De Iste prijs werd behaald door
aan de afdeeling Postboxes (linkerden lsten luit. Maréchaussée
vleugel van het Hoofdpostkantoor) de Tocrs Bljns te Malang; n.
Luit.
stukken kunnen worden opgevraagd, t.z. 2de kl. Douw van der Krap;
welke normaal in de postboxes te 111. Kapitein Art.
Doornbos te.
Simpang worden gedeponeerd.
Het telegraafkantoor zal geopend Malang.
zitn als op werkdagen.
De B-schermers eindigden als
volgt:
I. Kapitein Art. Blekkingh
te

Scheepvaartberichten

REISCREDIETBRIEVEN
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BELASTINGCONSULENT,
bij den DIENST DER BELASTINGEN.

■

Zitda? te SOERABAIA: lederen DONDERDAG 9—12 en
2—4, in GEBOUW NED. IND. ESCOMPTO MIJ.,

pili
,

|

,

5

•

H
■

kamer 2 rechts.

TOKO

]\AHI

is op morgen 31 Januari

,

(Verjaardag H. K. 11. Prinses Beatrix)

l'

geopend tot 1 uur.

|jg|-
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„BLOK"

Geschenken van blijvende en stijgende waarde zijn
POSTZEGELS
Voorhanden: Losse zegels en zegels 'van alle landen der
wereld Paketten inhoudende 500, 1000, 2000, 5000 verschillende zegels. Groote voorraad Holland en Indië zegels.
Vraagt toezending van prijscouranten en zichtzendingen.
Speciaal-prijscourant voor Holland en Koloniën, uitgave
1938 F. 1.25 (port F. 0.10).
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MALANG.

1

(APITOL
„DE VERGETEN VROUW"

„ANDYHARDY W ORDT VERLIEFD*'

Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.

Voor alle leeftijden.

MORGEN PREMIèRE

Mlckey
Roonej
Adolphe

-

SOERABAIA

LUXOR

De koning
der
renbaan

Rei

Hu.
Co.
Dr.

[

verliefd:

Themad
Co.
Miss
Mantoni

|

-

•

H. ©REVERS-N4LMG
OUD-ACCOUNTANT ■
424.

BIOSCOPEN

KUNT V PROFITEEREN VAN DE TALRIJKE

|

2e.—111, S H. Dinsdag:, 30 Jannarl 1940.
•

!

TTOfg

SGZRABAIA'S

II

zoowel In LUXOR als in CAPITOL, van de meest verrassende en verkwikkende film ooit in
Soerabaja vertoond
:

„THE ENDERPEP"
met de sensationeele nieuwe „ontdekking"

(habtediefje)

GLORIA

JEAN.

Bijgestaan door NAN GREY
ROBERT CUMMINGS MARGARETH LINDSAY C. AUBREY SMITH.
Hoe blasé ü ook moge zijn, of hoe verwend ook, „The Un derpup" zal door U met applaus ontvangen worden. De film
is frisch en origineel, waardoor U genieten zult als nimmer tevoren. Joe Pasternak, de geniale producer van de
New Universal, die Deanna Durbin „ontdekte" en ons met haar films zooveel genot verschafte, introduceert thans
Voor alie leeftijden.
zijn Jongste „ontdekking" Gloria Jean, die tien tegen een, luide door U toegejuicht zal worden.
■
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MAMMAM
t
THEATER
PUIM

5 "zwembad

Heden en morgen besiisl
v/h laalsf:

jj

(

DONDERDAG PREMIèRE van JOSEPH v. STERNBERG'S
nieuwste werk voor Metro-Goldwyn Mayer:

I

(Sergeant IWadden)
•

ALAN CURTIZ

Op de sensationeele

van Kundandas Bros., Toendjoengan 30
bespaart U de helft van Uw geld.

...

neerschieten
Kinderen beneden 17
?

jaar geen toegang.

e
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"

„DE Ko\l.\c;

HER lIEMIAAiV'

met Adolphe Mcnjou Dolorcs Costello
Voor alle leeftijden.
•

-

Roger

(f

het
)

f
1

Daniël.

f

Vanaf MORGENAVOND: „WIDE OPEN FACES"
met JOE E. BROWN
JANE WYMAN.

|

1

—

Voor alle

DAEM
THEATER

f

leeftijden.

1
f

HEDEN EN MOR-

™

met Franchot Tone Virginia Bruce Maureen O'Sullivan.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
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TAPIJTEN

v

|

van

ZEEUWSCHE ZAADHANDEL SOEKABOEMI
-

franco bij U thuis:

10 soorten Dahlias
10 soorten Rozen
10 soorten Cacteëen

ƒ 4.50
3.10
„

5.50

HET THEATER MET AIR CONDITIOWIMG
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50® Korting
HALVE PRIJS

.KUNDANDAS

MORGEN

(

1

J

Scieen pliyby Jules Fortknwn

•

A HOWARD HAWKS PlOdUCtlOIl /JQoUmhlhG> Pictti/IQ
•

)

jJ

|

in

(

I

HEDENAVOND PREMIèRE

gelijktijdig in

I mmm l F prihiess 1

Ij

Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
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ERIC VON STROHEIM
I
PIERRE RENOIR
I MAURICE CHEVALIER
nps
m&QTT
I
riAnJUCd ULA
|

J

SANTSTE PRODUCTIES DER LAATSTE JAREN
/,
een film, welke in haar genre een
wfiPMQn zxc*
DnrMiAnr
■
*
ww£inaüflv*i suanumde rnciiuienci
werkelijke glansprestatie beteekenti
VOOR GEHEEL NEDERL. INDIë VAN HET CRIMINEELE FRANSCHE MEESy WORDT DAN OOK IN DE
GROOTST
TERWERK
A
I
9 r\ \ÈëSWBT
denkbare spanning gehouden tot.
mm
mmm
H
DAT HET RAADSEL VAN HET TIENTAL
Lm
gGB * L m W
■ MM
FM
VERDWENEN JONGEMEISJES IS OPGELOST!
EEN CRIMINEEL FILMWERK, DAT ZOOWEL
(VALbiHIKKLN)
QUA INHOUD ALS OOK QUA ROLBEZETf
m
SPEL VER UITSTEEKT BOVEN
!L—TINGEN
mmm* wma
het gewone niveau 1
-

B

!

Wij hebben een tafel ingericht voor blokken goed,
wij niet alle dessins in voorraad hebben, en die /
1
dus moeten worden uitverkocht. Er is goed bij in alle
f
prijsklassen, waaronder ook zeer kostbare stoffen.
Al deze stoffen worden genoteerd BENEDEN KOSTPRIJS. Er zijn o.m. gebloemde stoffen, matt crêpe, zilver V
brocaat, modern cloque, effen stoffen, kantstoffen, taft- /
zijde, crêpe georgette, gebloemd linnen, Amerikaansche )
f
stoffen, organdi, velours chiffon en ook wit goed.

•

GEEN TUIN ZONDER ZADEN EN PLANTEN

C

f

genavond:

'

•

I|

%

/

waarvan

„between TWO WOMEN"

v>

f

UITVERKOOP

LARAINE JOIINSON
De vader
een moordenaar !
een politieman, de zoon
Zal de vader de trekker van zijn revolver kunnen over
halen ? Zal hij zijn eigen zoon, zijn oogappel kunnen
...

j

?

•

-

I

|
ij Lessen onder deskundige leiding. Volwassenen en kinderen g
8542
ƒ 10.— per complete cursiis.
2
g
■ ma viii aïav aiBivvaiaxa ranraivaiataiiir vsara rara ca sa tanaxail

Fernand Gravet Miliza Korjus.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.

„RAZZIA IN NEWTOMYORK"
BROWN
met WALLACE BEERY

a

LEERT ZWEMMEN!

1

„DE ONSTERFELIJKE WALS"
-

ARP

9

Het eenige zwembad te Soerabaia
met uitsluitend kristalhelder leidingwater,

h

EW LUCHTIG

met Luise Rainer

"

REGIE! ROBERT SIODMAK

SmHkS
W|ralS9Hf

*

Ifcüi
mm-ltt.-**. Ullit.liWSOl.aiL

WERELDJOURNAAL;

GS^™gggHlZl
„THE HAD MISS MANTON"
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——,
V_, —i_i
—i
)

"""

—i_i—i_i —i_i—,_i

—i

—

—

—

—

—

—

—

GONGFILM BRENGT MET „PIèGES" WEDEROM EEN DIER ZELDZAAM MOOIE PRODUCTIES, WEL KE DEN WERELDNAAM DER FRANSCHE FILMIN DUSTRIE STEEDS OPNIEUW BEVESTIGEN
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Handel en Financiën

Kennecott
27% 2814
Nickel
28
M
Curtiss-Wrlght
8% 8% 814
1814 19
N. Am. Aviation
Un. Aircraft
3414
Philips
121% b. 123 g/b. Gen. Motors
3814 38% 38%
Unilever
92g/l. Idem ad 5 sh.
91%
38
BorsumlJ
87
149% g/1. 149%
3% Indië 1937
15g g/b. 159%
Internatlo
3% Indië 1937A
83%
85%
8514
Jasumij
4% Jav. Hyp. Bk.
ong,
9714
ong.
Lindet/eves
170',4 g/b. 167 cx.d.
Nat. Bezit Gas Mij. 21214 g/b. 212 g/b. Nabcursnoteeringcn van 29 Jan. 1940.
21314
214%
(Aneta). De stemming ter beurze Nat. Bezit Aniem
1
Amst. Rubber
195
112%
£
11214
was zeer stil, doch
prijshoudend, K.
P. M.
Kon. Olie ad ƒ 100.—
190
189
256
met geringe variaties. Amerikaan- Sem.
Stoomboot Pr. ong.
$
55%
211 g/b. Bethl. Steel
sche aandeelen waren goed prijshou- Scheepvaart
Rep. Steel
Unie
104 g/1. 103'4
15%
dend, conform Wallstreet, met aanMalang Tram
41%
Kennecott
28%
41%
trekkende koersen.
Het publiek Sem.
1614 ong.
kocht eenlgszins. Er was geringe af- Sem. Cherlbon
Joana
7
7
SUIKERNOTEERINGEN.
faire In staalwaarden.
Nederland- SerajoedPl Tram
1014
(Contract No. 4).
1014
sche en Indische obligaties
lagen N. I. S.
New-York,
51%
52 g/b.
27/1
29/1
kalm ln de markt, met onregelmati- Delispoor
7814
Maart
ong.
1940
1.59
b. 159 b.
ge tendenz en nauwelijks veranderS V lc6
Mei
37,, g/b. 37,,
1.54%
1.56
I
de koersen.
Braziliaansche obliga- Pref. S^
Cities
41%
Juli
1.5414,, 1.55
41%
ties lagen met koopers.
Shell Union
September
914
97,,
1.53lil,,
1.54
Pref. Shell
ong.
ong.
December
1.55 nom. 1.55% n.
Voor aandeelen Kon. olie was de Continental 01l
17*7,, b. 17%
Nauwelijks Prljsh.
stemming stil en licht verbeterd; Tide Water Oil
87,,
8%
prljsh.
u
hiervoor was hoofdzakelijk de
be- U. S. Steel
42%
42 /„
de
markt.
Bethlehem
roepshandel ln
Steel
547,,
55
Rubber.
Londen, 29 Januari.
Republic Steel
157,, g/L 157,, g/b. Sheets Spot
11%
11%
Aandeelen H.V.A. lagen bijna zon- Amer. Smelting
37%
3714
Sheets
11"/,, llu /„
der affaire en waren vaster gestemd, Anaconda Copper
217,, g/1. 217,, Sheets Februari
11%,
Maart
11"/,,
op 395 tot 397. Incourante suikerfond- Kennecott Copper
2714
277,,
Sheets April/Juni
llu /„
11V„
u
Int. Nickel
sen lagen verwaarloosd,
met ver26%
26 /„ Sheets Juli/Sept.
11U
11"/,,
deelde stemming.
General Motors
397,,
3914
Sheets Oct./Dec.
11'/,,
11%
Amsterdam Rubber lag zonder be- Chrysler Corp.
62 g/b. ong.
Lusteloos.
ong.
langstelling, met bijna onverander- Hudson Motor
3'7„
71%
den koers. Incourante rubberfondsen Un. Pacific Railway ong.
Rubbertermljnmarkt. New-York, 2a
General Electric
2914
waren hier en daar luier.
297,, Januari (noteeringeen prime smoked
Montg.
Ward
38%
38S
Voor scheepvaartfondsen was de
sheets
no. 1 B. dollarcent per
Brands
57„g/b. 57,, g/1. lb.): contract
stemming lusteloos en werden mee- Standard
Corporate
Trust
ong.
ong.
de
slottape genoteerd.
rendeels op
Prolongatie
214
214
Tabakswaarden lagen zeer stil en Dupont
Januari
de Nemours 140 b.
140
prijshoudend in de markt.
Maart
18.49
Corp.
Radio
of
4%
4% g/b. Mei
Am.
18.00
Philips, Unilever en A.K.U. waren Un. States Rubber
27 g/b. 2714
aan den stillen kant, met aantrek- Atchison Topeka
Juli
17.85
18
1814
September
kende koersen.
17.75 b.
u /„
Canadian
Pacific
3
g/b.
3%
Stil.
Driemaands ponden en dollars no- P'sylvania railway
g/1.
17%
g/1. 1714
teerden met resp. 5% tot 614 dis- Southern Pacific
ong.
107,,
New-York, 29 Januari.
agio en met Va tot Sg agio.
Stand. Oil of
Crêpe Spot
18%
New Jersey
347,,
34%
Sheets Spot (kl. partijen) 18% 1814
New York.
Socony Vacuum
ong.
ong.
Sheets Febr./Mrt.
18%
35V„
3514
Nev* York, 29 Jan. (Aneta) Wall- United Alrcraft
Sheets April/Juni
18
181»
North Am. Aviation
g/1.
19
18%
street opende prijshoudend en frac- Curtiss Wrlght
Stil.
8%
87„
tioneel hooger, doch er werd, ln af60%
61%
wachting van eenlge klaarheid ln za- Douglas Aircraft
New-York. 29 Januari.
Greyhound Corp.
137,,
13%
ken en ten aanzien van de EuropeeSheets Spot
19
19%
Alg. Ned. Aand. Depót 39714
39714
een Alg.
sche politieke onzekerheden,
18*7,,
Sheets Jan./Maart
18%
Ned.
Bel.
412
412
Depöt
kostelooze, selectieve markt
ver- Bison
Lusteloos.
519
520
wacht.
De belangstelling van de zijde der
ong.
Robeco
ong.
De prikkel ontbrak en aangezien
fabrieken was slap. De termijnmen nog niet tot zaken doen overging,
markt flauwde af door den invloed
BEURS TE NEW-YORK.
was de stemming ter beurze uiterst
van den handel van Singapore met
traag. Ondanks eenige onregelmatig27 Jan. 29 Jan. het binnen- en buitenland.
terwijl
speculanten zich bezig hielden.
heid domineerden evenwel fractio- Shell Union
11%
11%
Un.
States Steel
57%
57%
neele winsten, waarbij vliegtuigfondSingapore,
sen wederom den besten speculatie- Anaconda Copper
26/1
29/1
26%
26%
Sheets Spot
Bethlehem Steel
36%
ven aanhang hadden.
73%
37
73%
Int. Nickel
36
Sheets Febr./Mrt.
37%
36%
36%
Op dit moment bestond geen conSheets April/Juni
34*;
93
35%
94
crete aansporing tot koopdrang en Union Pacific
General Electric
Sheets Juli/Sept.
38%
38%
34'
33%
i
aangezien de terugloop voor sommiSheets f.o.b, Febr.
37%
37
6%
6%
ge leidende producten onzeker was, Standard Brands
General
Motors
Zeer stil. Stil.
52%
52%
schommelde de markt lichtelijk, met
51%
51%
hoogere Montgomery Ward
meerendeels
fractioneel
Singapore, 30 Jan. (Opening).
Kennecott Copper
35%
3514
koersen. .
Stand. Oil of
Sheets Spot
36%
De schatkistcijfers Inzake bultenSheets
Febr./Maart
New
43%
43%
35%
Jersey
werden
landsche liquidatie
druk be- Hudson Motor
Sheets Juli/Sept.
5%
5%
34'i
sproken, terwijl dagelijks kleine ver- Tide Water Oil Car
33' i
10%
10%
Sheets April/Juni
binnenkwamen.
Ge- Republic Steel
kooporders
Sheets f.o.b. Febr.
19%
1914
36"*
meend wordt, dat op veel hooger peil United Aircraft
Blanket Jan./Febr.
47
33%
47%
groote aanbiedin- Douglas Aircra.t
vanzelfsprekend
82%
Bark Jan/Febr.
28U
83
gen zullen worden gedaan.
48
American Smelting
48%
Nominaal.
Vliegtuigfondsen lagen vast ln de Radio Corp. of Am.
5%
5%
markt, staalwaarden bewogen zich Chrysler Corp.
Londen, 29 Januari.
Peper.
83
82%
tusschen nauwe grenzen.
35
United States Rubber 35%
Zwarto Singapore-peper Jan./Febr.
Een publicatie in „Steel" meldt, Atchison Topeka
3% nominaal. Witte Muntok-peper
22%
23
dat onafgedane orders verminderen, Pennsylvan. Rrailway 21%
Jan./Febr. 4% aanbod. Zwarte Lam2114
aangezien orders afnemen.
pong-peper van zeilende
Canadian Pacific
5
4%
voorraden
Automobiel- en spoorwegaandee13
Southern Pacific
1314
3% aanbod.
2414
len waren prijshoudend. De netto-In- Continental Oil
24%
New-York,
4%
26'1
29/1
in de Cit. Service Common 414
komsten der spoorwegen
2.80
2.81
Zwarte Lampong-peper:
maand December lagen circa 15 pro- Corp. Trust Share
3.90 b.
3.901.
Spot
11%
11%
cent boven die van het vorig jaar, Socony Vacuum
4.00.,
56
55%
Maart
3.88 b.
Aandeelen mailorderhuizen wer- Cit. Service Pref.
180%
Mei
4.08
3.97
den gesteund. Koperaandeelen wor- Dupont de Nemours 18014
2514
den gehandicapt door de wankele North Am. Aviation 25%
10%
10%
Goud.
Amsterdam. 29 Januari.
Curtiss Wright
prijsstructuur voor het product.
16%
16%
Goud in baren van 12% kg. inkoop
~Iron Age" schat de productie op Greyhound Corp.
Vast. per kg. fijn f 2062 en verkoop ƒ 2064.
Vast.
77.3. De markt bleef gedrukt, prijzen
Dow Jones' Averages:
toonden neiging tot afzwakking,
Londen, 29 Januari.
146.51 146.25
waarbij het slot meerendeels kleine Industrials
Goud in staven fijn per ons troy
30.69
30.75
fracties hooger of lager was. De Railways
open marktprijs 8/8/0.
24.95
24.88
markt sloot prijshoudend. De omzet Utilities
beliep 490.000 stuks.
Katoen.
New-York, 29 Januari.
Middenkwaliteit
Febr.-verscheping
BATAVIASCHE KOERSEN.
BerlUn.
10.61 nominaal per lb.
—

„

—

—

„

—

Beursoverzichten

—

„

—

—

„

—

—

Amsterdam-Maandag

—
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„

„
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„

„

„

„

„

„

„

„

—

—

—

„

'

Berlijn, 29 Jan. (Aneta Transoe.)
De aandeelenmarkt was vriendelijk
gestemd, hoewel slechts weinig actueele zaken tot stand kwamen. Er
noteerden 29 aandeelen hooger, 12 lager, 12 bleven onveranderd en 24 on-

genoteerd.

Callmoney

—

(Aneta Reuter)

Na
een aarzelende opening verbeterden
ter effectenbeurs goudgerande waarden en Engelsche spoorwegaandeelen wederom, doch industrleele fondsen bleven onregelmatig.
Indian Irons flauwden af op officieele afkondiging van de extra-winstbelasting in Britsch-Indië.

Amsterdam,

3 <3!4>% idem 1938

27 Jan.
9114
87
87

1,874
87 Ij

Batavia—Singapore

88

WISSELKOERSEN.
Soerabaia, 30 Januari.
Fact. Hdlb. Esc.
A'd., R'd., 's G. T/Z 934
994
994
Twee mnd. dd.
994
Drie mnd. dd.
994
Andere plaatsen in Neder la nd
4 % duurder.
7.50
T.T. 7.50
Londen
7.50
Londen
7.50
7.50
Z.T. 7.50
Australië
6.00
5.99
T.T. 6.00
Australië

Z.T. 6.00

—

—

—

—

6.00

5.99

Amerika
Amenka
Montreal

*—

—

„

—

„

a
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(Opening).

Batavia—New-York

Batavia—Singapore

—

—

—

BEURSKOERSEN.

„

—

—

—

—

—

29 Jan.
87

101
80
158

104

122 >,4

91'i

253%
113
103',4
395
52

195
164»,4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

A/u

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—
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—
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—

—

—

—

—

—
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73
55
914
42'4
39'i
27'4
21
29 Jan.
91"/,.

87 g/b.

87
3% Ind. Leen. 1937
85U
84"/,,
3% Idem 1937—A
6>4% Young (met V.) 1114
11V4
89
A'dam Bank
89
ong.
ons.
Incasso Bank
136'4
136
Ned. Bank. eert.
165'4
16514
Koloniale Bank
97 g/b. ong.
Rott. Bank Verg.
220
22014
Javasche Bank
6714 ong.
N. I. Escompto MU.
80
79
N. H. M., eert.
104 g/fc.
Handelsbank
10414
394
39514
H. V. A.
227
226
Java Cultuur
226r» g/b. 22614
N. 1. S. U.
Ver. Vorstenl. C. M. 101»4 10114 g/b.
138
Michiels Arnold
138
Soerowinangoen
136
134
ong.
111 Ti
Bodjong Datar
195 g/1. 19414
A'dam Rubber
Bandar Rubber
160 g/b. 15214 g'b.
ex. div.
90 li
Basllam
9014
155 li
158
Dell Bat. Rubber
165
163
Sumatra Rubber
13814
Vico
13814
114
115
Wai-Sumatra
231
230 b.
Arendsburg
one.
4514
Besoekl
1351»
137
Scnembah
16414 '
Dell MU16414
126
12674
Dell Bat. Tabak
ong.
121
C. M. Oostkust
9014
9014
Gandasoll
ong.
ong.
Malabar
121
122
Pangl:eotan
ong.
ong.
Pasir Nangka
113
Telaga Patengan
115
254
253V4
KoninklUke Olie
ong.
ong.
Tarakan
385
387
Bill.ton, 2e rubr.
55
55
Alg. Exploratie
ong.
73
Benrkalla
ong.
ong.
Redjnng Lebong
ong.
ong.
Zuid-Bantam
3614 3714 g/b.
A. K. U.
220
224
Fokker
Lever Broth., pref.
97' A 97 V4

—

—

—

geboden.

SOERABAIA-ROERSEN.

Maïs.
Buenos Aires, 29 Januari.
HOLLAND-AMERIKA-LIJN.
De slotnoteering in papieren pesos
Officieel# Handelsvereenlglng.
Rotterdam. 29 Jan. (Aneta) Naar
t.a.q. Febr.-verscheping
voor
maïs
Soerabala, 30 Januari, 5.84.
verluidt werd ln de hedenmiddag geafgedaan
Nauwelijks prijshoudend.
houden vergadering van commissarissen der Holland-Amerika-Hfn beLonden. 29 Januari. sloten om over 1938 acht procent diTin.
Ü
Prompt £ 238% vraag, £ 238% vidend voor te stellen.
5
Fondsen
aanbod.
"*
S
Lev. 3 mnd. £ 238% vraag, £ 238%
AMERIKA'S FINANCIëN.
£
aanbod.
Washington. 29 Jan. (Aneta Reu£
Volgens het Januarl-overzicht
tor).
67
68
Escompto
PRODUCTEN-INDEX.
van de schatkist vertoonde tusschen
8114
80
FactorU
26 Jan. 29 Jan. 30 Juni en 30 September 1939 het
107
103
N. I. H. B.
stabtlisatiefonds, dat vastgesteld was
Heden
170.6
169.8
170
15
Koloniale Bank
170.9
170.6
Vorige dag
op 2 milliard dollars, doch sedert de
405
H. V. A. ad / 500
van
172.7
instelling met
102
Vier weken geiden
een kapitaal
101
Vorstenlanden
136.7
geleden
weken
136.7
200
miUioen
opereerde,
196
52
slechts
dollar
195
194
Rubber
Amsterd.
Basis 18 September 1931.
een nettowinst ad 1.195.000 dollar.
160
Internatio
95
94
Lever Bros.
99
Pref. idem ad 67e
10114
Scheepvaart Unie
116
VAN AARDOLIE IN KG.-TONNEN.
J. C. J. L.
PRODUCTIE-CIJFERS
220
Aniem N. B.
210
N. I. Gas MU. N. B.
200
1939
1938
Gebeo
5114 5214
52
Alg. Exploratie
December t/m December December t/m December
5}
Idem ad ƒ 120
2561 255 2jB
Kon. Olie
933.595,3
840.956,7
250
81.056.6
71.095.2
Java en Madoera
Idem ad ƒ 100
«5
86.154,6
984.014,8
Not>rd Sumatra
89.723.8
905.099.5
Slmau ad ƒ 100
97
242.550.6 2.747.023,1
272.691,0
3.125.035,0
Palembang
Holl. Am. LUn
105.840,0
94247,6
1.010.713.0
Djambl
1.211.269.6
118 132
83.821,3
992.050,1
Bantam'
Oost-Borneo
84.137.8
984.685.6
683.759.9
65.464.0
735.097,5
55.304.8
S
Tarakan
=
7.752,5
106.144,3
5.964,5
81,559,9
M Ceram
s.
'•*
8 4
s. J. s.
7.397.773,9
7.943.230,4
653.183,5
Nederlandsch-Indië
692.620.8
Delispoor
7814 78 79
November 1939 7.980,9 kgt.
Werkelijke productie
Malang Tram
8"
90
N. P. V.
107
106
VAN STEENKOLEN IN KG.-TONNEN.
PRODUCTIE-CIJFERS
Stroohoeden Veem 106
'8
a
Oost Java Pr. MU.
87
Prv. Kalimas
220
1939
1938
Ijsfabrieken Pref.
75
80
Braat
*5°
December t/m December December t/m December
Band. Kinine
425
Idem ad ƒ 500
«3
75
117.028
1.222.406
89.228
972.782
Banjoemas
Gouv.-bedrUven
374 Steenk. Mi). „Parapattan"
3'*
24.940
21.000
279.300
303.000
I
Citles S.
914 914 Oost-Borneo Mi).
11.731
140.944
12.926
127.008
Shell Union
871/»/,. 8".
9
3.391
52.568
4.431
32.988
Tidewater
Loa-BoekitkolenmUnen
<2 7i 43'4 lioa-Teboekolenmijnen
/
20.906
1.770
14.849
U. S. Steel
1.700
14812
915
6.307
55'/u 53'4 55'4 Toeajan
2.837
Bethl. Steel
Werkelijke productie November 1939 5.268 kgt.
15"/,. 16
16
Republlc Steel
/
Geschat; werkelijke productie November 1939 1.9r7 kgt.
217*
Anaconda
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verschillende

1.216.047
22.419
1.051

tons Sunerieur.

310.765
25.071

1.575.353

Raffinade.
Sup.

„

Stroop-

„

„

Sheets New York
Londen

19.05

12 '/„
34
35

eind

weel.
18.57

1174

33»/
34 Vï
Crepe
De rubbermarkt kenmerkt zie'
door onzekerheid: gegeven de gur
S'baya
„

?

stige conjunctuur in de V.S., lijkc
dc vooruitzichten, voor de Amer
kaansche automobielindustrie zc
poed, anderzijds echter doet
oorlog in Europa verschillende ai
nemers uitvallen terwijl de oorlc
zelf tct nu toe practisch nog ge:
vernietiging van materiaal
groote schaal heeft te zien geg:
ven. Men schijnt dan ook in rut
berkringen van meening te zijr
dat het huidige ercoortquotum vr.
c;
80% te hoon: is ca d 3
<

<

aanvoeren

behoeften zullen overtreffen, zocdat een opnieuw aandraaien van
den restrictiqschroef tot de groote mogelijkheden behoort.
Koffie. Dit produkt blijft

de Asschepoester, New York sloot
iets lager, n.l. op 4.29 na 4.37, terwijl plaatselijk de markt sluit op
18.25 na 13 gulden.
Kapok. Aanbod tot de be-

Kapokpitten.

Blijven

C o p r a h. Geen noteering.
Oliezaden. Een overeenkomst is gesloten tusschen Roemenië en Duitechland .waarbij
eerstgenoemd land ten behoeve
van Duitschlar.d de cultuur van
oliehoudende zaden zal opvoeren
met uitzondering van sojaboonen.
Gapl e k. Blijft eveneens vast
gestemd, gedaan werd tot 3.90.
Gaplekmeel. Idem, oploopend gedaan van 4 gulden tot

723.385
252.000

1 Januari 1940
tegen resp, in

flauwer, he'

totaal.

1.799.966
1.076.581

Voorraad per

lets

vast gestemd, oploopend gedaan
lan 3.25 tot 3.40.

„

Consumptie

Rubber.

verloop was als volgt:
begin

Molasse.

De statiscischo positie op Java
per 1 dezer was als volgt:
Voorraad per
1 April 1939
224.613 tons.
Froduktie 1939
1.575.353

Export April/Dec.

Andere Javaprodukten.

suiker. kende limietes.

Browns.

„

-

De export over December heest
bedragen 37.636 tons tegen ln
vorige jaren resp. 110.703, 77.034 c.i
88.289 tons.

weder millioenen aan extra steun.
Inderdaad lijkt die transactie
dan ook niet zeer economisch, doch
de belangen van den boer zijn nu
eenmaal troef. Bijna altijd kan
men vernemen, dat de boer een
voldoende bestaanszekerheid moet
hebben, alsof deze stelling niet
even goed opgaat voor iedere andere categorie onzer samenleving.
Het gaat in wezen natuurlijk niet
om de belangen van den boer, doch
om de belangen van den grondpigtnaar
hypotheekhouder,
en
waar grondbezit ds oudste vorm
van belegging is. Hooren wij bijv.
colt iets over de bizondere oositie
van den Indischen boer, om een
sterk voorbeeld te noemen, bijv.
de belangen van den Indischen
koffieboer, wat werd voor hem
gedaan? Niets
De Nivas publiceerde de afgeloopen week de definitieve nrodukiiecijfers van den oogst 1939, welke luiden als volgt:

471.385

de vorige
539.484 en 574.044 tons.

„

„

4.221/a.
Grondnoten. lets vaster,

tons. sluiten op 12.75

jaren

na 12.50.
Mals. lets gemakkelijker, 3.50 na 3.65.

Gele

Grafiek

,

—

—

3% Ned. Leen. 1936

~

„

—

Amsterdam,
27 Jan.
3% Indië
86>4
Vorstenl. C. M.
101'4
81»,4
N. H. M.. eert.
Deli Bat. Rubber MU. 158
10414
N. I. Handelsbank
Philips
121
Unilever
91» i
Koninklijke Olie
253
J. C. J. L.
11314
103',4
Scheepvaart Unie
393
H. V. A.
52
N. I. Spoorw. MU.
Amsterdam Rubber
196
16414
Dell MU.
Un. Pacific eert. gew.
737*
aandcelen
55
Alg. Exploratie
Shell Union
9V„
U. S. Steel
4254
General Motors
39!4
Kennecott Copper
27 "i
Anaconda Copper
2114

,■

„

—

De Britsche minister van landbouw heeft onlangs in het Lagerhuis een nadere uiteenzetting gegeven van de beginselen, waarop
do politiek
van de voedselvoorziening in Engeland is gebaseerd,
aldus Economische Voorlichting.

2e —IV S.

bij uitbreiding van den bietenaanplant die suiker pas in het najaar ter beschikking komt. En wat
nog het ergste is, de opvoering van
den gesteunden bietaanplant kost

»

„

„

—

—

Londen. 29 Jan.

„

Algemeen

„

—

—

—

—

Londen.

„

—

„

(Van onzen financieelen
redacteur).

„

—

—

—

Producten

In de afgeloopen jaren werden
wetten uitgevaardigd, zooals de tarwewet, de ontwateringswet, de veewet, de suikerbietenwet en de regeling voor
de bevordering van de vruchtbaarheid
van land, welke alle in
4-—.
Gaplekmeel. April fob mindere of meerdere mate steunmaatregelen voor den landbouw
ƒ 4.40 nominaal.
De produktiecapaciteit
Grondnoten. Gepelde ge- inhouden.
sorteerde Februari levering koopers van het land kan evenwel nog
heel wat worden verhoogd. Hoe
ƒ 12 .4.
Mals. Geel Jan./Maart koopers grooter de eigen produktie Ls, des
te meer komen
ƒ 3.55.
deviezen en
scheepsruimte beschikbaar voor
den aankoop en den invoer van
oorlogsmateriaal en grondstoffen,
T.T. NOTEERINGEN.
die voor het voeren van der oorLonden, 29 Januari. log onontbeerlijk zijn. Het is
Londen—Panjs
176.50 b. 176.751.
daarom van belang, dat vele
Londen—Java
7.55
7.47
hectaren weiland, die in verLonden—A'dam
7.53
7.58
waarloosden toestand verkeeren,
Londen—N.-York 4.02Ü
4.034
of welker produktiviteit beneden
Closing selling rate:
normaal Ls. gescheurd worden en
Londen—Shanghai
0/4 T 4
beteeld met voedselgewassen voor
Londen—Bombay
1/6V„ (onoff.) mensch en dier. Er wordt naar
Londen—Hongkong
l/2"/ M
gestreefd, dat een oppervlakte
Londen—Singapore
2/4'/,,
van 800.000 hectare weiland voor
Londen—Japan
l/27„
den zomer van 1940 wordt gescheurd. Behalve met taïwe en
27/1
29/1 aardappelen,
zal het vrijkomende
Slot N.-York—Londen
3.93 ~i 3*99 r i bouwland
beteeld worden met
Slot N.-York—Parys
2.26
2.26\ veevoedergewassen,
zooals haver
Slot N.-York—A'dam
53.10
53.09 'i gerst,
boonen, erwten en ander
Slot N.-York—Japan
23.49 23.49
veevoeder.
26/1
29'1
D° uitvoering van dat plan
Rubber pl. Inv. Trst
33/3
33 '3
groote inspanning van de
oischt
War Loan 2H%
98'/,,
9894
andbouwers en de minister acht
het daarom billijk, dat dezen
T.T. KOERSEN.
zekerheid worat verschaft ten
Amsterdam,
27 Jan. 29 Jan. aanzien van een redelijke belooA'dam/B'via middenk. 1004 100%
ning voor hun arbeid. Indien dan
bisdkoers 100% 1004
ook de regeering nrijzen zal vastlaatkoers
1004 101
stellen voor landbouwplrodukten
A'dam/Londen
7.51 7.504 zal zij er voor
zorg dragen, dat
New-York
I.BB'/,, 1.887,, de oopr
in staat wordt gesteld
Parijs
4.26
4.2.Ï4 redelijke loonen
aan zijn persoBerlijn
75.60
75.65
r.eel te betalen. De loonen der
Batavia, 30 Jan. cOpcnlng). landarbeiders zijn thans,
naar
Batavia—Londen
7.46
de meening van den minister,
Batavia—Londen
7.49
onbevredigend in vergelijking met
Batavia—New-York
1.864
die van andere arbeiders.

—

„

2%.

(Singapore basis).

De locale markt voor consumptie
suikers is onveranderd.
De Nivas verkocht in totaal 887 tons
Superieur en 253 tons Browns aan
consumptie suikers.
Koffie. De New York noteering
bleef onveranderd.
Hier blijft voor ready Soerabaja
ondcrnemings WIB kooplust bestaan
op ƒ 181 i Kustlevering kwam tot afdoening op ƒ 18.—.
Rubber. Londen kwam op de
verschillende posities V» tot •/„ penny
lager af. terwijl New York over de
geheele linie \' a dollarcent verloor.
Koopers voor sheets op 33ct. en voor
crêpe op 34ct.
C o p r a h. Ongenoteerd.
Kapok. Onveranderd.
Kapokpitten. Jan./Maart
levering ƒ 3.35 nominaal.
O a p 1 e k. JanyPebr. nominaal
ƒ

—

—

—

2Va tot

Levering

T.T. 1.87' i 1.874 1.87'i
Z.T. 1.874 1.874 1.874
T/Z 1.70
1.70
1.724
Frankrijk
T/Z
44
44
44
België
T/Z 314
314 314
Reismarken p. 100 41
42
41
42 4
Zwitserland T/Z 42 4
424
Registermarken
28
28
29
Italië
T/Z
94
94
94
Toeristen Lires
860
8.60
8.60
75 4
Du.tschland T/Z 75 4
754
754
Clearingmaiken
444
Stockholm
T/Z 444 444
364
Kopenhagen T/Z
364
364
Oslo
T/Z 42 4 42 4 424
T/Z 2 564
564 564
Bombay
T/Z
Calcutta
56 4
56 4 564
Rangoon
T/Z 564
56 4 564
Prijshoudend.
Colombo
T/Z
56 4
564
564
Batavia, 30 Januari.
Madras
T/Z
56 4
56 4
564
Afgedaan Vraag Aanb. Slot
Koffie.
N.-York. 27/1
29/1
T/Z
564
564
Amritsar
12214 128
Philips
Rio No. Mrt. 1940 4.29 nom. 4.29 nom. Karachi
T/Z
564 564
Cert. Factorij
81%
4.31
Mei
4.31
Hyderabad
Handelsbank
105
4.33
(Sindh)
Juli
4.33
T/Z 567',
h
Kol. Bank
160
170
31)
Bangkok
~
T/Z
69 4
69 4
694
4
Sept.
4.3
A'dam Bank
86
8714
444
Japan
Dec.
T.T.
444
444
6714 70
Escompto
44 4
Stil.
Stil.
Z.T. 44 4
444
Japan
390 400
H. V. A.
Saigon
T/Z 43 4
43 4
434
Ver. Vorstenl. 102
93 4
Man.la
T/Z 93 4
934
(Nieuw contract) (Aneta-Reuter).
A'dam Rub.
19414
46 4
Hongkong
T/Z 46 4
464
29/1
27/1
Internatio
161
165
T/Z
Shanghai
144 144 lï»i
1939
September
169
Lindeteves
166
Amoy
T/Z 144
164
144
December
430 465
Bdg. Kin. (0.e.)
Foochow
T/Z 15
154
4.29
Maart
1940 4.29
Schv. Unie
103%
T/Z
154
Swatow
Mei
112
J. C. J. L
88
83
Singapore
T/Z 88
188
K. P. M.
88
Pinang
T/Z 88
83
Londen,
29
Januari.
Zilver.
51
N. I. S.
u/„ d. Forward 21% d.
Chine.se Nat. Dollar
21
Cash
78
Delispoor
op Hongkong
15
Er hadden kleine speculatieve ver16%
15
S. C. S.
koopen
plaats met geringen steun.
450
Simau
SLOTWISSELKOERSEN.
Zeer kleine zaken werden gedaan op
Kon. Olie
257
Amsterdam, 29 Januari.
en
zoo
de
die
lusteloos
was
markt,
3%
($
3%
10,-)
Cities
De slotwisselkoerscn waren als volgt:
vaststelling
bleef
na
officieele
der
40
Pref. Cities
Berlijn 75.25—75.75, Londen 7.50 4—
prijzen. Nadat zeer kleine zaken wer54
50
Alg. Expl.
7.524, New-York 1.834—1.884, ParUs
lageren
op '/„
koers
gedaan
den
16
M.
N.
I.
E.
hierop het slot met aanbod, 4.244 —4.264.
volgde
5
M. Sipongl
terwijl
werden bevredigd.
koopers
80
3%% I. L. *35
DE WISSELMARKT.
86'4
3% I. L. '37
New-York. 29 Januari.
's Gravenhage, 30 Januari.
3% I. L. '37A 85%
97„
De officieele prijs bedroeg 34% dolDe wisselkoersen waren heden als
Shell Union
volgt:
55/%
lar ets. per oz.
Bethl. Steel
30%
Duitschland rjn.» 75.63. Italië lires
Gen. Electric
27/1
29/1 9.55.
Bombay,
Gen. Motors 38%/39
56/6
27% 28
rs. 57/5
Cash
Kennecott
117% 125
Verrek. 3 Febr.
rs. 57/5
56/6
Z. Bantam
DE THEEMARKT.
rs. 57/7
56/11
210 220
Verrek. 4 Mrt.
Sem. Stoomb.
Amsterdam, 29 Jan. (Aneta) Na
Stil en prijshoudend.
Basilam
de voor 1 Februari a.s. vastgestelde
5%
5%
St. Brands
theetoewijzing, waarvoor 15.000 kisTarwe.
29
Januari.
Chicago,
43/%
U. S. Steel
volgt op 22
Mei-verscheping 96!*—97 dollarcent ten worden aangeboden,
437 445
N. Beleggingen
Februari wederom een toewijzing,
495
488
per
bushel.
Beleggingen
I.
waarvoor 11.000 kisten worden aanFlauw.
„

Soerabajaasch Weekoverzicht

PRODUCTENMARKT
30 JAN. 1940.
Suiker. New-York gaf een onveranderde markt te zien.
De locale markt voor export ln de
tweede hand ls zeer stil en nominaal
vast te stellen op ƒ 10.25 voor Februari

.Onderhandelingen tusschen
landbouwers
en arbeiders zijn gaande
om hierover tot een bevredigende regeling
te komen.
Bij den opzet van een landbouwpolitiek voor ■uitbreiding van
c'e produktie in oorlogstijd zal de
regeering er voor waken, dat e<-n
toestand wordt geschapen, die
noodlottige gevolgen zou kunnen
hebben in vredestijd: daarom wil
men
drastische prijsstijgingen
voorkomen. Op grond van dezelfde overweging zal het gescheurde
weiland beteeld moeten worden
met een groote verscheidenheid
van gewassen. De regeering streeft
naar een geleidelijken overgang,
waarbij
de veehouder het voor
zijn D3drijf benoodigde voeder,
voor zoover mogelijk, gaat telen
on gescheurd weiland en niet
overgaat
tot uitsluitende uitbreiding van de teelt van granen
en aardaDpelen. Het is de bedoeling te streven naar behoud van
het evenwicht in den landbouw
en den boer vertrouwen in de toekomst te geven door redelijke
prijsgaranties over een behoor-

lijke periode.
Maatregelen zullen worden genomen ten bate van den kleinen
die niet in staat is de kosten
te dragen, welke aan het scheuren van grasland zijn verbonden.
De minister zal de landbouwoorlogscommissies machtigen dit werk
over te nemen. De kosten zullen
worden terugbetaald uit de geloelijke opbrengst der geteelde prociukten. V.x>rts zal gezorgd worden
voor betere ontwatering van het
Beurs te Amsterdam een kleinigheid lager, die te New-York onverannnd. dat thans onder water staat derd. Beide
beurzen kwakkelen reeds sedert 2 weken op een laagtepunt,
en daardoor ongeschikt is voor ondeTtoon niet
ongunstig.
cien
landbouw. De landbouwoor•ogscommissies zullen op grooter

schaal dan tot dusver onontgon-

nen en verwaarloosd land zelf kunnen exploiteeren of financieele
nulp daartoe verleenen. Met het
oog op het daarvoor benoodigde
kapitaal wordt het wenschelijk geacht den commissies ook nog gedurende een periode van minstens
twee jaren na den oorlog de beschikking over dergelijk land te
doen behouden. Bij aanhouden van
den oorlog zal het scheuren van
verwaarloosd
grasland
voortgezet De regeering is worden
in da»,
geval bereid den tegenwoordigen
steun van £ 2 per acre ook te
verleenen voor weiland, dat voor

Financieel weekoverzicht
Van de Directie te Amsterdam ont-

ving de Factorij radio-telefo-

verleden behoort. De noteering te
Londen is althans weer ingezakt tot
ongeveer het peil, dat langen tijd
als maximumprijs heeft gegolden en
de vraag- en aanbodsverhoudingen
hebben zich zoodanig gewijzigd, dat
een verlaging der momenteel zeer
hooge uitvoerquota wel tot de mogelijkheden is gaan behooren.
Ook op de kopermarkt
toont de
statistische positie eenige verzwakking. De binnenlandsche prijs in de
Vereenigde Staten werd hier en daar
iets verlaagd en reeds overweegt de
naar
Kennecott-Copper,
verluidt,
een beperking van de productie, een
merkwaardig iets in een tijd, waarin
metaal toch tot de meest gevraaghet
de goederen mag worden gerekend

nisch het onderstaand financieel
overzicht over de afgeloopen week.
Bij gebreke aan andere gebeurtenissen,
die het verloop ter beurze
hadden
influenceeren,
kunnen
was de herwaardeering van den goudvoorraad
van de
Nederlandsche
Bank
voor
het
Amsterdamschc
31 Maart 1941 wordt gescheurd.
beursleven hèt moment van den dag.
Geconstateerd dient te worden, dat de
Suiker.
beurs er niet door in beweging
te behooren.
Wederom werd door de Nivas ln geraakt, al scheen het ook even,is Eens te meer blijkt hieruit, hoe
de afgeloopen week niets afgedaan
betrekkelijk
gering
althans in
e
voor consumptie alsof een kentering zou intreden.
}'K??r
vergelijking met de jaren 1914
slechts 3399 tons Superieur en 424
1918
het beroep is. dat de GealHiervan is evenwel niet veel tetons Brown.s.
gekomen en zoo verliep ook lieerden op het Amerikaansche beDe New Yorksche sulkermnrk' recht
drijfsleven hebben te doen. Meer en
Prijshoudend, sloot op 1.59 na deze beurs week weer nagenoeg even meer schijnt men zich in de Ver1.58. plaatselijk was de stemming kleurloos als laatstelijk bij herhaling eenigde Staten hiervan bewust te
echter gedecideerd flauw en liep het geval is geweest. Mogelijk oefende worden en hierin ligt dan ook één
de notecring voor Superieur Singahet feit,
positie van de kleine van de oorzaken voor de lustelooze
porebasis terug van 10.80 tot 10 20 neutrale dat do
stemming, die de beurs te New-York
landen recentelijk het on- zoo lang heeft
met verkoopers tot dien prijs, ten
beheerscht.
SiOtte werd de markt iets vaster derwerp is geweest van redevoerinHierbij
komt
nog, dat, voor zoomet koopers tot 10.25.
gen in het buitenland
met bijbever er al orders
.n de Vereenigda
Bizonder rooskleurig ziet de sui- hoorende perscommentaren, ccnigen Staten
geplaatst, die tot stiworden
Kerpositie er op het moment dan invloed. Al doet men goed in een en muleering van het bedrijfsleven zoupok niet uit, Britsch-Indië is als ander niet meer te zoeken dan er in den kunnen leiden, de strijd om de
kooper voorloopig uitgesloten, Jatoch is zooicts niet geschikt om betalingsbalans, die met name door
pan en China zouden wel willen zit,
Engeland moet
worden gestreden,
het
vertrouwen in de meer nabij lig- betaling in goederen zeer gewenscht
Koopen, doch kunnen niet betalen
terwijl de berichten uit Europa al gende toekomst hechter te fundeeren. maakt. Indien echter, wat geenszins
evenmin erg opwekkend zijn
onwaarschijnlijk is, de goederenbeIn Engeland wordt het suikerWat bedoeld wetsontwerp betrelt, weging
daar niet in zou kunnen
verbruik met «i verminderd: door kan worden opgemerkt, dat het in voorzien, dan zou men waarschijnde eerste plaats van belang is voor lijk niet
ontkomen
aan verdere"
verminderden aanvoer van
krijgt men 100 schepen vrij,buiten
de Nederlandsche Bank zelve, door- liquidatie van Amerikaansche fondhetgeen zoo op het eerste
de verliespost, resulteerende uit senbez.t.
gezicht nog dat
de Engelsche
I P an
in 1931,
docll
grond
inderdaad volledig wordt devaluatie
Mede
van de bekende
l
i
n.oi
weinig beteekent,
tenietgedaan. Het Engelscheop voornemens
waar in normale bedrag,
ten aanzien
dat do circulatiebank ter- van
omstandigheden d a g e 1 ii k s
buitenlandsch effectenbezit, zou
zake zou ontvangen, komt den aanin doorsnee 160 schepen
het kocrspeil te New-York dan lang160.000 deelhouders
wel niet rechtstreeks
tons voedingsmiddelen en grondstaan.
ten
goede, wijl het aan de reserve durig onder druk komen te
moeten aanvoeren om het zal worden toegevoegd, niettemin
Vereenigd Koninkrijk van het noo- heeft
ANGLO ECUADORIAN OILFIELDS.
de beurs in een en ander voor
dige te voorzien: het vriikomen
circulatiebank terecht een gunde
van 100 schepen beteekent
stig iets gezien, getuige de stijging
grooteren aanvoer van
2/3 van de aandeelen van de NederlandNa aftrek van
Londen, 7 Jan.
dag. hetgeen niet veel slechts
is
sche Bank. Daarnevens profiteeren, C 113.692 voor
afschrijvingen (v.J.
betreft,
het zooals bekend is, het leeningsfonds 109.363) bedroeg de winst van de
bericht, dat de produktie heeft
en het
Oilfields in het
Egalisatiefonds van de be- Anglo Ecuadorian
van
bietsuiker met 25% zal worden opge- oogde
boekjaar
regeling.
tot 30 Juni Jl. £ 171.778
voerd. nogal teleurstelling gewekt
oorzaken
(235.7121. De voornaamste
De enkelo annonces, tendcele in- dezer daling zijn. naar in het Jaarkrinjfn zooals de
Ur
J n- Stat- Bcrlchten terimdividenden betreffende, die in- verslag wordt medegedeeld, do verlaschrijft
middels zijn gedaan,
zijn niet onging der ruwe-olioprijzcn in Augustus
Het argument, dat mogelijk geen aantrekkelijk. Mogelijk is het inte- en Octobcr 1938, do voortgezette deop de aandeelen Bllliton preciatie van de sucre en de hoogero
voldoende scheepsruim te zou be- rimdividend
schikbaar zijn voor den aanvoer hier en daar tegengevallen, omdat royalty, welke aan do regeering van
moest
worden
betaald.
van Javasulker, is niet ere steek- het niet in overeenstemming Is met Ecuador
ontwikkeling
op de tinmarkt, Zooals gemeld, heeft de maatschappij
houdend, schrijft de heer V.,waar de
die den laatsten tijd kon wor- haar dividend van 10% gehandhaafd,
de
scheepvaartmaatschappijen zóoals
den waargenomen:
bedacht dient maar er vindt geen dotatie plaats
maar al te gaarne ladingen voor evenwel,
dat in het desbetreffende aan de uitbreidingsreserve, op welke
een neutrale regeering accepteeboekjaar o.a. zijn verwerkt de rerekening in h?t voorafgegane Jaar
ren. Het voordeel van een levering sultaten van
de gemeeaschappeiyke £ 75.000 geboekt werd. Het onvervan Javasuiker zou geweest zijn. Mijnbouwmaatschappij
Billlton In deelde wlnstsaldo is van £ 78.942 gedat deze de regeering niets extra's het Jaar Juni 1938
Mei
1939. toen stegen tot £ 97.048. De productie van
zou gekost hebben, waar de Nivas zeer lage quota golden. De
groote ruwe olie vormde een nieuw record
een zeer schappelijke offerte had kentering op 'de tlnniarkt ts later en bedroeg 274.874 tin. zijnde 4112
gemaakt en de bewuste partij suigekomen, Intusschen moet worden ton hooaer dan in 1937/1933. Het aanker reeds in Juni voor afscheep geconstateerd, dat de hausse op de tal produceerende
bronnen is van
zou gereed geweest zijn, terwijl tinmarkt mlssch'en al reeds tot het 453 tot 430 toegenomen.
..
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Notities.

Over olie

Felle aanval van Daladier op Hitler

Weer spionnage
Moordaanslag op militairen

De Fransche pers heeft geschreden over olie, als sleutel ter overwinning. Inderdaad kan de olie
een beslissende rol spelen bij «een
offensief. Het is verre van ondenkbaar, dat een Duitsch offensief
speciaal wegens den beperkten
olievoorraad tot een snel resultaat
zou moeten leiden, of anders achterwege moet blijven. De geallieerden waren, bij het uitbreken van
den oorlog, mogelijk nog niet ver
genoeg met hun (\oorraad vorming,
om een intensieven landoorlog ea
(of) luchtoorlog langen tijd te

kunnen voeren, maar het is aan-

dat zij binnenkort wel
zoo ver zullen zijn, of nu reeds
zoo ver zijn. De eerste groote
vraag, die zoodoende ontstaat,
luidt, of Duitschland zijn oliepositie tijdens dezen oorlog dus-

nemelijk

danig kan verbeteren, dat

een

of-

Hitler onderhandelt niet met onderworpen
volken, hij vernietigt ze

Groote Duitsche

luchtaanval
Verscheidene

Britsche

—

—

is de ivliegtuigbenzine zeker. De
strijd ter zee kost natuurlijk olie,
maar hierbij dient in aanmerking
te worden genomen dat de Duitsche koopvaardij, behalve in de
Oostzee, is opgelegd.
Wij wilden met het bovenstaande alleen maar zeggen, dat het
op een foutieven gedachtengang
zooals
berust om vast te stellen
vaak geschiedt
„het oorlogsverbruik" van olie door een groote
mogendheid als Duitschland bedraagt tusschen de 12 en 20 millioen ton per jaar. Het hangt er
maar van af, hoe de oorlog er uit
ziet. „Het oorlogsverbruik" bestaat niet. De raming van 12 tot
20 millioen ton komt inderdaad van
militaire deskundigen, onder wie
Duitsche. Maar zij gingen uit van
een intensieven land- en luchtoorlog, die er voorshands niet is,
en die er ongetwijfeld op goede
gronden niet is.
Hoe staat het met de Duitsche
olievoorziening? De bovengenoemde 6 millioen ton aan vredesverbruik moesten in 1937 voor twee
derden worden geïmporteerd. In
1937
produceerde
Duitschland
500.000 ton uit eigen bronnen,
400.000 ton benzol, 300.000 ton spiritus en andere vervangingsproducten en 850.000 ton synthetische
benzine. Totaal ruim 2 millioen ton,
dus een tekort van 4 millioen ton.
In het bijzonder de productie van
synthetische benzine werd voor
sterke uitbreiding vatbaar geacht
en het bezit van de Tsjecho—

—:

elite.
Duizenden steden en dorpen, millioenen menschelijke wezens in Europa kennen thans de ellende,
welke wij ons slechts enkele maanden geleden niet konden indenken.
Arbeiders en boeren van Duitschland zijn slaven van hunne nationaal-socialistische meesters.
Arbeiders en boeren van Bohemen en Polen zijn slaven van slaven.
Zeker van de overwinning

Evenmin als Engeland koestert

Frankrijk

eenige

bezorgdheid,

wanneer het de toekomst tegemoetziet, het ls zeker van de over-

winning.
De groote vrees, welke over Europa vaagt, komt tot staan voor
het prikkeldraad en de kazematten, waar de Fransche jeugd

vecht.

staan.

„Zij,

die

—

—

,

—

—

Staf vlucht

,

chauffeur, die auto aanhield
bij Moerdijk

Moerdijk, 29 Jan. (Aneta). De
„Telegraaf" vernam, dat Zaterdag-avond op den weg van Lage
Zwaluwen naar het dorp Moerdijk

een militaire chauffeur een

auto

waarin 2 burPraag, 29 Jan. (Aneta Un. Pr.). heeft aangehouden,het bezit
In
zaten,
die
waren
gers
Gisteren werden 24 Tsjechen gevan een militaire karabijn.
arresteerd, toen zij weigerden hun
Toen de militaire chauffeur de
gehoed af te nemen voor de Swaskarabijn greep, ontstond een
vecht en één burger stak den chauftikavlag.
feur met een mes in de hartstreek,
De Chef van den Tsjechischen waarbij het mes op een tabaksdoos afstuitte.
Generalen Staf, generaal NeuDe militaire chauffeur wist toch
mann vluchtte met den prijzende karabijn te ontrukken, waarop
controleur Necas, naar Frankrijk. de auto met de burgers vluchtte.
Bij een later onderzoek met een
Roode terreur in Polen
politiehond werden langs den weg
Parijs, 29 Jan. (Aneta Reuter). een militair uniform, rubberlaarzen en een gasmasker gevonden,
Volgens een Poolsch nieuwsagentschap werden sedert het begin van welke kennelijk uit de vluchtende
auto waren geworpen.
het jaar in het door de Russen beDe zaak Is in scherp onderzoek.
zette deel van Polen 500 personen
gearresteerd, o.w. 1500 officieren,
bestemming
die met onbekende
werden verbannen.
Vorig jaar werden 100.000 Polen

Duitschland mobiliseert
de jeugd.

Bern, 28 Jan. (Aneta-Havas).
De Frankfurter Zeitunj, die een redevoering aanhaalt, welke te Halle werd uitgesproken door den leider der Hitlerjugend Lauterbach, waarin deze de plichten der Hitlerjugend
in oorlogstijd uiteenzet, verklaart
dat alle Duitsche kinderen van
18 jaar en ouder en een deel van
hen, die den 17-jarlgen
leeftijd
hebben bereikt, met ingang van
20 April a.s. aan den arbeidsdienstplicht zullen worden onderworpen.
Het blad voegt hieraan toe, dat verbannen.

Nederland over tweede
rede Churchill

binnenkort besluiten met betrek-

king tot

deze mobilisatie
der
Duitsche jeugd zullen verschijnen.

Met ingang van Februari a.s.
zullen in alle steden en dorpen in
Duitschland bijeenkomsten van
de Hitlerjugend worden gehouden.
Alle jongens en meisjes zullen
aan de bepalingen van de nieuwe
wet en aan de oorlogsdiscipllne
onderworpen worden.

Churchill's rede gunstig
ontvangen.
Londen, 28 Jan. (Aneta-Reuter).
Behalve in Duitschland, waar zij
wordt beschreven als de climax
van de systematische verspreiding
van Greuelmarchen, werd de redevoering die, Winston Churchill
27 dezer te Manchester hield, in
het buitenland op gunstige wijze
ontvangen.
De Franschen juichen de rede
toe als een uiting van de Fransche
zoowel als de Britsche meening en
de Fransche pers noemt haar
openhartig en indrukwekkend.
In Canada werden de verklaringen van Churchill op hartelijke
wijze ontvangen en op de voorpagina's der bladen afgedrukt.
In Italië wordt de rede van
Churchill
als
beschouwd
een
amende honorable voor

lijn vorige redevoering, in zooWanneer de totale oorlog nog verre dat Churchill zich ervan
niet is aangevangen, is zulks een heeft onthouden te zinspelen op
gevolg van het feit, dat onze sol- de neutralen en op vraagstukken
daten een onwrikbaren muur tegen betreffende
de
buitenlandsche
de aanvallers vormen.
politiek.
Sprekende tot degenen, die thuis
zijn. zeide de Premier:
~Toen onze zonen naar het front
vertrokken, aanvaardden zij een
volkomen wijziging in hun be-

thuis zijn gebleven,
moeten zonder verwijl een soortgelijke wijziging aanvaarden, zij
moeten hun geheele energie aan
hun arbeid wijden en van een deel
van hun comfort afstand doen.
„Zij moeten een gelijkheid van
en
slowaaksche
Poolsche kolen- offers en een gelijkheid van inspanmijnen schept daartoe nieuwe ge- ning tot stand brengen.
legenheid. Volgens, vermoedelijk
„De positie van degenen, die
optimistische, Duitsche ramingen thuis
zijn gebleven, moet ten
zou Duitschland in eenige jaren gerechtvaardigd zijn. Zij. die volle
hun
(met 1938 als eerste jaar) 5 milpositie misbruikten, werden beton
benzine
lioen
aan synthetische
reids voor den krijgsraad gekunnen maken. Dit cijfer is tame- bracht".
lijk willekeurig. Afgezien nog van
technische kwesties werd waarGroote Duitsche luchtaanval
schijnlijk licht heengeloopen over
Londen, 29 Jan. (Aneta Reuter;.
de vraag. In hoeverre Duitschland
steenkool moet gebruiken voor ex- De Duitsche luchtmacht voerde heport. Maar goed, laat ons even denochtend van 09.00 tot tegen den
aannemen dat Duitschland in af- middag de levendigste reeks aanzienbare toekomst, nog tijdens de- vallen uit op de Britsche scheepzen oorlog, kans zou zien in zijn vaart sedert het uitbreken van den
en In zijn oor- oorlog.
vredesverbruik
logsverbruik zoolang de oorlog
De aanvallen
waren verdeeld
zijn tegenwoordige karakter be- over 400 mijl, van de Tay-monding
houdt
te voorzien. Dan ontstaat in het Noorden tot de kust van Kent
nog altijd een tekort van 6 tot 14 in het Zuiden.
millioen ton per jaar bij een intenOp verschillende punten werden
sen landoorlog. Het is in hooge diverse schepen aangevallen, doch
mate aannemelijk, dat de bestaan- zonder resultaat.
de voorraden onvoldoende zijn, om
De vijandelijke vliegtuigen werdit tekort gedurende enkele jaren den door R.A.F.-fighters verdreop te vangen. De intense landoorNiet officieel werd geraamd,
log zou met andere woorden een ven.
dat
18
Duitsche bommenwerpers
„Blitzkrieg" moeten zijn, als
de Oostkust vlogen.
over
Duitschland geen groote hoeveelOok werden verscheidene bomheden olie weet te importeeren.
geworpen in zee in het gebied
men
Voor den import komen Rusland
Shetlandseilanden, doch er
van
de
en Roemenië in aanmerking. Rusgeen schade gemeld.
land produceert wel veel (in ruwe werd
Jagers stegen op. doch konden in
cijfers 30 millioen ton), maar vermet het ongunstige weder
verband
bruikt, door de mechaniseering
van den landbouw, ook veel. Voor den aanvallers den pas niet afsnijexport placht niet veel meer dan den.
1 millioen ton over te schieten.
Berlijn meldt vernietiging
Zooals wij vroeger reeds opmerkvan schepen
kan
Stalin, als hij wil, een
ten
deel van zijn volk honger laten
Berlijn, 29 Jan. (Aneta Trs.oc.).
lijden, door het benzineverbruik ln Officieel wordt gemeld, dat gisteden landbouw te beperken, maar ren tijdens de verkenningsvluchten
daar staat de oorlog in Finland
de luchtmacht boven de Noordtegenover, die èn het eigen ver- van
zee, vijandelijke convooien van gebruik doet toenemen èn de trans- wapende koopvaarders en voorportmoeilijkheden vergroot. Voor- postvaartuigen werden aangevalloopig kunnen de Russische olieleveranties daarom moeilijk een len.Ondanks het hevige luchtafweergroote ro! spelen. De „Economist"
de activiteit van de vijanheeft geschat, <jat Rusland pas vuur en jachtvliegtuigen
werden 7
over tien jaar zou kunnen zorgen delijke
koopvaarvijandelijke
gewapende
voor de 10 millioen ton, dis ders en 2 voorpostvaartuigen verDuitschland feitelijk per jaar noo- nietigd.
dig zou hebben bij een intensiejachtvliegtuig
Eén vijandelijk
ven land- en luchtoorlog. Dat mag werd
neergeschoHartlepool
nabij
optimistisch zijn (van Engelsch
standpunt), de oorlog in Finland ten.
Al onze toestellen keerden ongewerd anderzijds buiten beschouterug.
deerd
wing gelaten.
•
wij
moeten
ln
Al zulke factoren
De Britsche lezing
houden, wanneer wij
Londen, 29 Jan. (Aneta). nzake
aen olieoorlog ln Roemenië bezien.
Roemenië leverde reeds meer dan de Duitsche luchtaanvallen wordt
een millioon ton ln het afgeloo- van Britsche zijde gemeld, dat geen
pen jaar. Die hoeveelheid zal nu enkel vijandelijk toestel er In slaagworden opgevoerd, mogelijk zeer de. de kust te passeeren.
belangrijk opgevoerd. Op zichzelf
In Duins. waar de schepen voor
wachtkunnen de Roemeensche leveran- contrabande-maatregelen
ties niet afdoende zijn. maar het ten. werden veel dravende mijnen
gaat om de totale Duitsche olie- gevonden.
situatie. Denkbaar blijft, als alles
Sedert den middag was het op
een beetje meeloopt, dat Duitsch- de Noordzee rustiger.
vier jaland over eenige jaren
zijn oliepositie Slachtoffers van de „Exmouth”
ren bil noorbeeld
sterk heeft verbeterd. Door de bereiding van synthetische benzine.
Londen. 29 Jan. (Aneta Reuter).
Door opvoering, ender Duitsche Gemeld wordt, dat 15 lijken, geheel
bedekt met olie en met reddingleiding, van de Russische en Roemeensche productie, door verbete- gordels aan, zijn aangespoeld.
ring der transportmiddelen. Dsor
Gemeend wordt, dat het de lijken
zoolang de oorlog zoo blijft
van de opvarenden van den torpegestadige toeneming van den voor- dobootjager „Exmouth" zijn.
raad. Dan zou Duitschland in zijn
Een stuk hout van een kleine boet
olie nauwelijks meer kwetsbaar werd gevonden, waarop het woord
zijn.
„Exmouth" geschilderd stond.
het
zoo
willen
geallieerden
Dj!
<ver uiteraard niet laten komen, Eenige activiteit aan Westfront
Het moment zal aanbreken, dat zij
Parijs, 29 Jan. (Aneta Reuter).
zelf onkwetsbaar zijn wat betreft
Een
nog
in den avond uitgegeven comolie, terwijl Duitschland
de luchtmeldde, dat
muniqué
kwetsbaar ls. Dat is dan het mo—

Tsjechische chef

Millioenen werden tot slaven

tijd
fensief gedurende
vaartuigen zouden
valt ivol te houden.
zijn vernietigd
In vredestijd gebruikte Duitschland (schatting van 1937) ruim
Parijs, 29 Jan. (Aneta-Reuter).
6 millioen ton olie per jaar. Zooals de oorlog nu wordt ge.voerd, In een radio-toespraak tot het
behoeft dit gebruik niet te zijn Fransche volk heeft de Fransche
toegenomen en misschien is het Premier Daladier hedenavond o.m.
wel afgenomen. Het burgerverkeer betoogd, dat een Nazi-overheerop den weg is zeer sterk beperkt. sching verschilt van alles, dat de
vliegtuigen even geschiedenis ooit heeft gekend.
De landoorlog
Zij streeft een stelselmatige verbuiten beschouwing latend
eischt, sedert den iveldtocht in nietiging van de overwonnenen na.
Hitler onderhandelt niet met de
Polen, nauwelijks benzine. Het tevolken, die door hem zijn onderkort aan spoorwegmaterieel bewijst wel, dat het verkeer op den worpen, doch hij vernietigt hen.
Voor hem zijn menschelijke weweg niet straffeloos kan worden
gedecimeerd en wellicht zal het zens slechts vee, hij gelast hun afolieverbruik in verband hiermee slachting of emigratie. Xlij legt
toch weer toenemen. In hoeverre geen oorlogsschatting op, doch
de oorlog in de lucht nu reeds neemt alle bezittingen weg.
Teneinde bij voorbaat revolutie
vliegtuigbenzine verslindt is onbekend. Een factor van beteekenis te verhinderen, decimeert hij hun

—

Se I S.H. Dinsdag, 30 Jan. 1940

op zoek naar
spoorwegwagons

Clodius

Rome, 28 Jan. (Aneta-Havas). In

over het algemeen welingelichte
Italiaansche kringen wordt gemeend, dat het hoofd van de
economische afdeeling van Wilhelmstrasse, dr. Clodius, die thans
reeds drie dagen te Rome vertoeft. pogingen doet om van
Italië het spoorwegmaterieel te
verkrijgen, waaraan Duitschland
dringende behoefete
zulk
een
heeft.
Duitschland heeft tevoren reeds
vergeefsche pogingen gedaan in
België, Nederland en Roemenië om rollend materieel. *te
verkrijgen en het is niet zeker,
dat het in Italië gelukkiger zal

Nog geruchten dat Londen
en Parijs via den Volkenbond
iets trillen bereiken
Den Haag, 29 Jan. (Aneta). De
volgende commentaren werden geleverd o.p de tweede rede
van
Churchill:
De Nieuwe Rotterdamsche Courant meent, dat nog steeds geruchten gaan, dat Londen en Parijs zullen trachten, middels den Volkenbond iets te bereiken, waarvan d»
tweede rede van Chruchill een indirecte bevestiging was.
regeering
Indien de Engelsche
inderdaad prijs stelde op het
beschouwen
van de woorden
van Churchill (in zijn eerste rede
met betrekking tot de neutralen),
meening,
als diens persoonlijke
dan ware de 2de rede hiervoor een
uitstekende gelegenheid geweest.
Churchill zweeg echter en in dit
geval was dat zwijgen veelzeggend.
Het Vaderland meent, dat in zijn
tweede rede Chruchill het onderwerp Inzake de neutralen niet heeft
aangercerd. Het blad vraagt, of de
minister wellicht een wenk heeft
gekregen om de zaak te laten rus-

12 Januari vierde Hermann Göring zijn 47sten verjaardag en één der
eersten, die hem daarmede persoonlijk gelukwensohte, was Hitier zelf,
waarbij de hartelijkheid van lijn handdruk een soort van dementi vormde
van de geruchten, volgens welke een verwijdering tusschen Führer en

veldmaarschalk ontstaan zou zUn.

Nieuwe mislukking der Russen

zijn.
Het is niet waarschijnlijk, dat
de Italiaansche spoorwegen materieel kunnen missen op een tijdstip, dat het koninkrijk zijn uiterste krachten inspant om de doeltreffendheid van de militaire en
voorbereiding
economische
van
het land tot het uiterste op te
voeren, terwijl bovendien het
aantal Italiaansche wagons juist ten.
Vele burgers gedood, doch
voldoende is voor de eigen beEchter kan men evenmin zeggen,
geen resultaten aan
hoeften.
dat hij van zijn vroeger standpunt
Italië, welks, spoorwegnet groo- is teruggekrabbeld. Het blad wijst
het
tendeels is geëlectrificeerd, zou dan op het artikel in de Sunday
echter in staat zijn een aantal Times van eisteren. dat vermoedeHelsinki, 29 Jan. (An. Trs.oc.).
lijk een geïnspireerde rechtzetting Volgens een officieel communiqué
stoomlocomotieven aan Duitschis van den indruk van de eerste van heden was de situatie op de
land af te staan.
rede van Churchill.
landengte van Karelië ongewijzigd.
Het Algemeen Handelsblad wijst Ten Noord-Oosten van het Ladogaer op, dat Churchill zijn uitvallen meer waren hevige
gevechten
te?en de neutralen in zijn tweede gaande.
rede niet heeft herhaald. Het blad
Onze troepen sloegen alle vijanbrengt voorts onder de aandacht,
dat de oorlogvoerenden zich het delijke aanvallen af en veroverden
aantal krachtige punten
op
recht hebben voorbehouden oorlog een
te voeren zondor de neutralen den vijand.
Tijdens de gevechten werden 800
dergaan en grootere beleekenis hierin te kennen en de neutralen
kunnen worden gehecht aan het daarom het recht hebben in den man van den vijand gedood en 160
Russen gevangen genomen.
oorlog onzijdig te blijven.
incident.
plicht
Van
moreelen
kan
evenOnze troepen vernietigden 4
wenscht
hier
Natuurlijk
men
tanks en 1 pantser-auto. Voorts
iedere overdrijving van het geval min worden gesproken in een convan werden 4 kanonnen en 15 machineop zichzelf en van de
spanning flict. dat zoo doordrenkt is
machtspolitieke opportunismen als geweren, alsmede een aantal andetysschen Londen en Tokio te verre wapenen buitgemaakt.
mijden, doch Jipan moet van zijn dit.
kant ook zijn goeden wil toonen
In den Aittojoki-sector trachtte
en het aantal incidenten, die nade vijand vorderingen te maken,
die echter werden afgeslagen.
deelig zijn voor het prestige van
anderen niet uitbreiden.
De vijand liet 50 dooden achter.
Den Haag, 29 Jan. (Aneta). Een
Het communiqué voegde
hier
Geen verband
correspondent van de „Telegraaf" aan toe, dat zich geen nieuwe ontL o n d n, 29 Januari. Aneta- verneemt, dat de Duitsche journa- wikkelingen aan de andere frontlist H. May, die destijds werd ver- sectoren hadden voorgedaan, uitReuter. Te Londen wordt bevestigd, dat de barricade rond Tiëntdacht, doch tegen wien geen ter- gezonderd enkele kleine luchtaanvallen. Zoo werd Kuhmoniemi in
sin opnieuw onder electrischen men var. gerechtsvervolging aangebombardeerd,
stroom werd gezet, terwijl men wezig werden geacht, heden over Noord-Finland
waardoor verschillende gebouwen
verwacht, dat deze kwestie door de grens werd geleid.
in brand waren geraakt.
de Dritsche
functionarissen te
De Finsche vliegtuigen, die opTokio dan wel terplaatse zal worstegen om den vijand te verdrijven,
den opgenomen.
vielen tevens de vijandelijke reserMen wijst erop. dat de kwestie
ves achter het front aan.
geen verband houdt met het „AsaDe vijand verloor Zondag J.l. 1
ma Maru"-incident.
observatie-ballon en verschillende
De Britsche nota aan Japan zal
vliegtuigen.
eerst over eenige dagen worden
Den Haag, 29 Jan. (Aneta). VolHedenmiddag vielen Russische
gepubliceerd.
gens de Staatscourant worden ia
verband met het sluiten van Duit- bommenwerpers Helsinki aan; da
Gezanten confereerden 8 uur
sche zijde van het verkeer te lan- aanvallen werden echter door het
Boedapest, 29 Januari. de over de Duitsch-Nederlandsche luchtafweervuur in de buitenwijken
de hoofdstad afgeslagen.
Aneta-Tr. Gisteravond werd de grens van 20.00 tot 07.00 uur, uit- van
Eén vijandelijk toestel
werd
conferentie van Japansche diplo- gezonderd het spoorwegverkeer, neergeschoten.
De 3
inzittenden
grenskantoren
de
Nederlandsche
matieke vertegenwoordigers, beëinwerden gedood.
digd. Betreffende den aard der voor invoerrechten aan die grens
Reuter voegt hieraan toe,
dat
landlangs
den
en
uitvcer
invoor
besprekingen zijn geen InlichtinRussische
de
vliegtuigen
districten
vanaf
Febr.
tot
12
a.s.
na- Kolka, Logisa, Hangö, Rauma en
gen beschikbaar, doch er wordt wegen,
der order gesleten van 20.00
tot
op gewezen, dat de bijeenkomst
Hrynsalmi in Noord-Finland bom06.0 uur.
daar
geweest,
belangrijk moet zijn
bardeerden. 2 Russische vliegtuivergadering 8 uur
de laatste
gen werden neergehaald.

Hospitalen werden
getroffen

front

Japan zal opnieuw protesteeren

Londen vindt zaak
niet ernstig
Maar zij

zou ernstig

kunnen worden
Tokio, 29 Januari, AnetaReuter. De woordvoerder van het
Gaimusho onthulde tijdens een
persconferentie, dat
Japan een
nieuw protest
aan Engeland zal
richten, waarin mogelijk uitlevering zal worden geëischt van de
21 Duitschers, die tijdens het Incident van de „Asama Maru"
werden gevangen genomen.
De woordvoerder legde er den
nadruk op, dat Japans trots door
de Britsche actie is getroffen, in
het bijzonder omdat het Japansche vaartuig tusschen twee neutrale havens reisde.
Japansche pers vraagt voorzorgsmaatregelen

Tokio.

28 Jan. (Aneta-Tr.).

May uitgezet

■

In

de Japansche Zondagbladen worat
in verband met de affaire van de
„Asama Maru" geëischt, dat voorzorgsmaatregelen zullen worden
getroffen teneinde soortgelijke incidenten in den vervolge te voorkomen. Tevens worat de eisch

«

Grenskantoren sluiten
's nachts

geweld
gesteld, dat zoonoodig
wordt gebruikt.
duurde.
De Tokiosche AsahiShlmb u n voegt hieraan toe, dat ftet
Geredden van de „President
Britsche antwoord op het JapanQuezon”
sche protest onbevredigend is.
DeNichi Nichi ShlmKobo,
28
Jan. (Aneta-Reuter).
b u n wijst erop, dat het nutte13 passagiers en 99 leden
Onder
de
loos is het debat voort te zetten der bemanning van de „President
over de wettige interpretatie van
hier aangebracht
bepaalde internationale
bepalin- Quezon". die zich
4 vrouwen en
bevinden
ziin.
gen, vooral nu het duidelijk
i.i, 6 kinderen.
dat de Britsche uitleg natuurüji;
De -anderen zijn gered door een
verschilt van die van Japan pa andere Japansche boot. Vernomen
andere landen.
wordt, dat 1 persoon vermist
De Kokumln S h 1 m
wordt, namelijk de Amerikaansche
bun schrijft, dat na de ont- kok, Edward Walker.
vangst van het Britsche antwoord
Zooals reeds gemeld is de „Prehet Japansche ministerie van buiop een ondertenlandsche zaken een buitenge- sident Quezon"
rif geloopen, waarop hst
wone conferentie belegd neeft, zeesch
water de machinekamer binnenwelke 4V'2 uur geduurd heeft.
en de machines ophielTot op dit oogenblik~is betref- stroomde
te werken.
fende het resultaat van deze con- den
De passagiers en bemanning
ferentie nog niets onthuld. Het ontkwamen
ln 22 reddingsbooten.
Japansche volk kijkt intusschen
vol belangstelling naar de verdere
Resultaat van manoeuvres In
ontwikkeling van de affaire uit.
Caraibische Zee
Londen vat de zaak nog niet
New York, 28 Jan. (Anetaernstig op
Havas). Een correspondent van de
N e w-Y o r k T i m e s verklaart,
Londen, 28 Jan. (Aneta-Havas). dat de manoeuvres, die onlangs
In diplomatieke kringen woidt uitgevoerd zijn om de doelmatigonthuld, dat de Britsche marine- heid van de nieuwe ivlootbases in
autoriteiten te Shanghai zich tot de Caraibische Zee in verband met
de Japansche autoriteiten gewend de maritieme defensie op den
hebben met betrekking tot het Atlantischen
Oceaan en de verdeaanhouden van een Engelsch diging van het Panama-Kanaal
te
vrachtschip door een Japansche beproeven, enkele zwakheden aan
kanonneerboot ter hoogte van
licht hebben gebracht, die onFoochow. Tot dusver heeft de het
weggenomen zullen worBritsche regeering zich betreffen- verwijld
den.
de dit incident niet tot de JapanDe verdedigingsmacht slaagde
sche regeering gewend.
erin de landingstroepen terug to
Er hebben inmiddels nog ver- slaan, die poogden zich ivan
de
scheidene
incidenten voornaamste haven der eilanden
andere
plaatsgevonden waarvan het voor- meester te maken.
naamste is, dat een Engelsch
De aanval werd uitgevoerd dooi
schip nabij Hongkong is aange15.000 man en een vloot, bestaanhouden en naar men meent in de uit 2 kruisers, 7 torpedobooten,
Britsche territoriale wateren.
1 vllegkampschip en 8 transportGoed ingelichte kringen zijn van schepen.
meening, dat de Britsche autoriDe landing had plaats na een
teiten zich met betrekking tot dit bombardement van de talrijke
incident tot den Japanschen am- strategische punten ivan het hoofdbassadeur te Londen gewend hebeiland.
ben.
De „vijand" wist zich 2 dagen
Tot dusver wenscht men in of- lang staande te houden. HIJ werd
ficicele Engelsrhe kringen niet te- eerst teruggeworpen, toen de raveel waarde te hechten aan het serves Ingezet waren.
De correspondent voegt hieraan
incident, doch wanneer de Japansche regeering niet binnen rede- toe, dat Portorlco een Ideale haven
lijken tijd een einde maakt aan de Ls voor artilleristen wegens het
„Asama Maru"-affaire zou de of- voortdurend buitengewoon heldere
ficieele houding van Engeland uitzicht, dat men yan daar uit

een
zekere
ment voor offensief optreden, vaar macht en artillerie vertoonden.
activiteit
er
mate
van
vele
dan ook. Natuurlijk zijn
andere factoren, die bij de beslissing ln aanmerking moeten ko- zooals het nu gaat, Dultscnland
men. Olie ls slechts é6n factor, tij op de knieën zal brengen bij cehet een belangrijke, van het ge- brek aan olie. Zoo groot mogelijke
heel. Doch de olie-kwestie stelt, hulp aan Finland lijkt ln ledT
voor ons gevoel, de offenslcv? geval het minste wat de geallieerschool ln l\et gelijk. Er bestaa; den doen kunnen ep, tvan hun
weleens verandering kunnen
geen zekerheid dat de blokkade, Standpunt, moeten.

-

on-

heeft.

,

Elfstedentocht gaat dooi

(Aneta).
Leeuwarden, 29 Jan.
Thans is definitief bepaald, dat de
Elfstedentocht morgen doorgaat.
De route is iets gewijzigd in verband met den toestand van het ijs,
welke niet overal gunstig is.
De verwachting van het weer
voor dezen tocht wordt echter gunstig geacht.

Fokker's asch naar

Westerveld

15 vliegtuigen neergehaald

Helsinki, 29 Jan. (Aneta Reuter).
Verklaard wordt, dat tenminste 15
Russische vliegtuigen op verschillende plaatsen in Finland werden
neergehaald.
7 verpleegsters en 13 patiënten
werden gedood, toen 2 grocte bommen op een hospitaal in Oost-Fin-

land neerkwamen.

Aanvullend Belgisch crediet
voor Finland
Brussel, 29 Jan. (Aneta-Reuter).
Het Kabinet heeft den mijjlster
van buitenlandsche zaken gemachtigd een voorstel te doen voor een
aanvullingscrediet ad 2 millioen
francs als subsidie aan het Roode
Kruis voor hulp aan Finland.

Rangoon rustiger
Rangoon, 29 Jan. (Aneta Rtr.).
De commissaris van Politie maakte hedenmiddag bekend, dat de algemeene situatie is verbeterd.
Tot dusver werden 205 personen
gearresteerd.
Door de leden van beide gemeenschappen werd een nieuw beroep
op de geloofsgenooten gedaan om
de ongeregeldheden te beëindigen.
KORT BUITENL. NIEUWS.

Brussel, 29 Jan. (Aneta-Traiisoc.)
Hedenochtend werd in Belgische
politieke kringen bekend, dat dï
liberaje afgevaardigde Guillcmin
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een motie zal indienen,
waarin wordt aangedrongen op de
ontbinding van de Belgische com-

munistische

partij.

Madrid, 28 Jan. (Aneta-Havas).
Tijdens een plechtigheid in verband met den wederopbouw van
de stad Belchite stortte een openbare tribune in, als gevolg waarvan een dertigtal personen werd
gewond.
Brussel, 29 Januari, AnetaTr. Koning Leopold ontving den
ambassadeur der V.S. Cudahy.
#

Belgrado, 29 Jan. (Aneta-Tr.).
Heden werd een aanvang gemaakt met de pogingen om aen
Joegoslavischen torpedobootjager
„Lubljana", die eenige dagen geleden onder zulke dramatische omSerie Russische luchtaanvallen standigheden bij den ingang van
de Joegoslavische
oorlogshavcn
Abo, 29 Jan. (Aneta Reuter). Ia Shibenik ls gezonken, te bergen.
een serie luchtaanvallen op heden
AUSTRALISCHE TENNISKAMPIOENSCHAPPEN.
werden 20 personen gedocd en 50
gewend. Tientallen huizen werden
Londen. 27 Jan. (Aneta Reuter).
verwoest.
50 Russische
bommenwerpers Blijkens telegrafisch bericht uit Sydmet uitgeschakelde motoren vielen nev hadden de demifinales heerenenkelspel voor de Australische natiode stad geruischloos aan.
nale kampioenschappen de volgende
Abo. dat in 8 weken 35 malen resultaten:
werd gebombardeerd, had tot dusJack Crawford
John Bromwlch
verre het meeste te lijden.
(titelhouder) 6—4, 6—l en 9—l.
Adrian Quist
Vlvian McGrath
Geen bommen op Helsinki
6—4, 10—8 en 6—3.
De demifinales dames-enkelspel hadHelsinki, 29 Jan. (Aneta Reuter). den de volgende uitslagen:
Heden werd 4 maal het luchtalarmNancye "VVynne (tltelhoudster)
signaal gegeven, doch er werden Joan Harti?an 6—o. 6—3 en 6—l.
Thelma Coyne
geen bommen op de stad geworpen.
Mrs. Hopman 6—4,
6—3 en 6—3.
In de finale herren-dubbelspel wonVoltreffer op militair hospitaal
nen Bromwich en Quist met 6—3,
Helsinki, 29 Jan. (Aneta U. P.). 7—5 en 6—l van Crawford en
23 personen, o.w. 4 vrouwen wer- McGrath.
den gedood, toen Russische bomTerwUl in de finale dames-dubbelmenwerpers In den laten middag spel de dames Wynne en 'Coyne met
7—5 en 6—l wonnen van dè dames
een voltreffer boekten op het mili- Hartlgan
en Niemeyer.
tair-hospitaal op de landengte van
—

—

—

Amsterdam, 29 Jan. (Aneta).
Met de „Volendam" is de asch van
wijlen Anthcny Fokker
aangekomen en naar Westerveld overgebracht, waar ze cp 3 Febr. a.s.
zal worden bijgezet.

Nederlandsch schip
op mijn
Londen. 29 Jan. (Aneta). Het Nederlandsche s.s. ~Nora", dat 299
tons bruto mat, Is hedenmorgen
aan de Zuid-Oostkust van Engeland op een mijn geloopen.
Ofschocn bij de ontploffing het
achterschip werd
weggeslagen,
waardoor het vaartuig begon te
zinken, werd het schin toch door
een sleeDboet. die te hulp kwam.
cp het strand gezet.
Gemeend wordt, dat de bemanning werd gered.

—

Karelië.

50 dooden op Hangö

Helsinki,

29 Jan.

(Aneta Rtr.).
personen werden ge-

Ongeveer 50
dood en 200 gewond tijdens
een
luchtaanval op Hangö op heden.

Nieuwe mislukking

Telegram Synopsis
For

our foreign readers.
Monsieur Datadier fiercely at-

Ucked Herr Hitier ln a broadcast
speech. Hitler does not
wlth subjected peoples, sald Daladier. He destroyes them. Mlllions
of human belrgs live ln slavery
and misery.
The last Russian attacks falled
agaln.
The German airforce attacked
Brltlsh mercantile ships. Berlin
claims that several shlps were
destroyed. The German planes dld

Helsinki, 29 Jan. (Aneta). Gemeld wordt, dat ook heden het Sovjet-Russisch offensief ten NoordOosten van het Ladegameer weinis:
succes opleverde.
Het gevecht, dat voor de Russen
de beslissende slag had moeten
NECROLOGIE
z!jn, was een nieuwe mislukking
Den Haag. 29 Jan. (An»taV Al- geworden van dj krachtige poging,
oud-officier
hier ls overleden de
cm een bres te slaan in de Finvan het K.N. I.L. J. C. d'Arnaud sche verdedigingslinie.
not reach the coast.
Gerkers.
KORT NIEUWS
Den Haag. 29 Jan. (Anet-ah De
..Mamura" zal na het verblijf te
Dulns de reis kunnen voortzetten.
*

Leersnm, 28 Jan. (AnetaV HMen
werden voor het eerst op d*n Don-

skiwedstrllden gehouden,
waaraan door 80 personen werd
deelgenomen. Het was een groot
.
sportief succes.
derberg

HOUDT J,

PEU§A£*Jil

De Boden voor 1940

De brand in hospitaal
Een

„Heidenia”-apparaat

vloog in brand

Petronella Hospitaal ln
Djokja heeft, zooals reeds kort
werd gemeld, Donderdagnacht een
oogenblik van groot gevaar en benauwde spanning doorgemaakt.
Wij vernamen hierover nog het
volgende:
Omstreeks half twee ls in de
melkkeuken, welke grenst aan de
klnderafdeeling, in welke keuken
de melk die voor de jonge patiëntjes bestemd is, wordt opgewarmd,
een begin van brand ontstaan, dat
zich ernstig liet aanzien.
De
nachtzuster had op liet
dat
Heidenia-verwarmingstoestel,
ln die keuken ln gebruik ls, de
melk opgezet vcor de fleschjes der
kinderen. In den tijd, dat zij zich
even had verwijderd, heeft dit verwarmingstoestel door tot dusver
onopgehelderde oorzaak vlam gevat en dit vuur verspreidde zich
Het

zeer snel.

Toen een andere zuster, die
melk had gebracht aan een pa-

lijk tot den vuurhaard door, maar
het thans ook toegesnelde Europeesche personeel was van meening:. dat de brand al een te grooDe kalenderstroom ls nog niet ten
te uitgebreidheid had gekregen en einde cn het moet gezegd worden:
dat deze poging niet meer zou ba- het zün lang niet de minste, die zich
ten.
in den loop van de afgeloopen week
De brandweer was Inmiddels te- weer hebben aangediend.
Maar
lefonisch gewaarschuwd.
Oud's maandkalender
voordat deze nog uitrukte. Is het
Als van ouds.
Soekarso Inderdaad gelukt om
kordaat
den
optreden
door zijn
Zonder dezen gerenommeerden tydbrand te blusschen.
aanwljner van de N.V. Wed. G. Oud
gedekplafond
Het brandende
& Co. zou een jaar niet „comp'eet"
stortte neer en hij had het goedJ Pz.
zijn. En terecht maakt de firma by
Inzicht dat maar verder te laten de aanbieding van dezen bijzonder
branden en met zijn waterstraal fraaien kunsUalender de opmerking,
de brandende dakspanten te be- dat hierin een blijk van optimisme
spuiten en te zorgen, dat het vuur moet worden gezien.
Enkele
vooraanstaande
artisten
zich langs dit houtwerk geen verhebben aan dezen kalender hun mederen weg kon banen.
Zijn pogen werd met goeden uit- dewerking verleend, en met succes,
kunstwerk
slag bekroond, en hoewel deze want het geheel is een beter
geworden,
nog,
van
beteekenis
den
beginne zeer naar
brand zich in
firma zelf aankondigt, dan
ernstig liet aanzien en catastro- vorige de
Jaren, en dat wil wat zeggen,
phale gevolgen kon hebben gehad, want de kalenders van Oud hebben
de
gelukte het toch nog hem In
een reputatie op te houden.
kiem te smoren, zoodat aan de
Tegen inlevering van 2 Oud-bons
brandweer kennis kon worden ge- is deze kalender, zoolang de voorgeven, dat het vuur reeds
met raad strekt, te verkrijgen.
Slechts nog dit: deze kalender beeigen middelen was gebluscht.
hoort wel tot de allerfraaiste van dit
jaar. Het bezit ervan is een genot.

tiëntje in de isolatie-afdeeling
Kepandjen.
naar de melkkeuken terug ging,
ortdekte zij tot haar grooten schrik,
dat de keuken geheel in lichterIn Chineesche woning.
laaie stond. Het gedekplafond had
Onze
redacteur te Malang meldt:
vlam gevat en toen de zuster de Zaterdagmiddag
om 2 uur, toen
vlammen
deur opende zochten de
Kepandjen
de
districtshocidplaats
zich loeiend een uitweg naar bui- in Zuid-Malang rustig en vredig
ten.
zich voorbereidde voor de namidOnmiddellijk werd alarm ge- dagsiësta,
weerklonk plotseling
maakt en het ls begrijpelijk, dat brandalarm. De bijgebouwen achzich
de dienstdoende nachtzusters
ter een Chineeschen toko, vlak
niet allereerst bekommerden om naast het telefoonkantoor gelegen
maatregelen om den brand te stonden in lichtelaaie!
blusschen, maar voor alles haar
Weldra kwam hulp opdagen, teraandacht besteedden aan de ze- wijl verschillende Inheemsche beventig kinderen in de kinderzaal. stuursambtenaren en politie-autovlak bij de brandende keuken, riteiten zich naar het tooneel van
welke zaal ernstig gevaar liep. Zoo den brand begaven. Te ongeveer
snel men kon trachtte men de pa- 2.15 arriveerde de kleine motorbrandspuit, die weldra het blnstiëntjes naar bulten te dragen.
schingswerk inzette onder de oogen
Gelukkig bevond zich in de nabij deze kinderzaal gelegen opera- van eene greote menigte.
De Patih van Malang was spoetiekamer een nachtwacht, een jonge verpleger, Soekarso geheeten. dig gearriveerd, evenals de comder
aan wiens kordaat optreden het mandant van het detachement
de
WeVeldpolitie
Kepandjen,
te
vermoedelijk te danken is, dat erdono en de ass.-wedono. Uit Mager is voorkomen.
lang kwamen de heeren ir. Bircr.Hij greep
onmiddellijk een
directeur Regentschapswprbauer.
tuinslang, welke in de operatieka- ken en Van Oosten, chef Telefoonden
vloer
mer wordt gebruikt cm
complex Malang.
te spoelen en snelde daarmede
Gelukkig kon de brand begrensd
naar de plaats van den brand, worden tot de vele
waar hij deze op een nabij zijnde doch deze brandden bijgebouwen,
grondig uit.
kraan aansloot.
Toen het vuur bestreden was, kwam
Het vuur had intusschen verder nog uit Malang de aldaar gestaom zich heen gegrepen en dak- tionneerde motorbrandspuil van
spanten en ander houtwerk had- het regentschap. Voor oefening gaf
den vlam gevat en het geheele deze nog water teneinde de anlokaal was een vlammenzee ge- dere gebouwen nat te houden.
De vermoedelijke oorzaak schijnt
worden.
Soekarso drong met zijn primi- een slordigheid met vuur te zijn
geweest van een der baboes.
tief bluschmiddel zoo dicht mogenWIVI jri BTIirBTH I H l I» I Bi u i E
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N.I.S.H.M.-tijdaanwijzer.
Een

practische

wandkalender,

op-

De maandkalender is ln

goed

als

for-

maat en in heldere cijfers uitgevoerd.
Führi
Co.
Een solide stuk werk, fiksch schild,
en het geheel in sprekende kleuren
uitgevoerd. De data zün zeer duidelijk, kortom, een sieraad voor eiken
wand.
&

Nutricia-kalender.
De twee

Beatrix en Irene
en
de volgende drie bladen bevatten a'.
evenzeer gezonde kinderkopjes.
als
gevolg van het gebruik van Nutriciaproducten. Voor de kinderkamer een
Prinsesjes

openen dezen kwartaalkalender

byzonder aardige

attractie.

Dcor Aneta werd reeds eerder melding gemaakt van een rampokparty te
waarvan een Chineesche
Soebang.
waronghouder
het slachtoffer werd.
rampokparty had plaats op
Deze
den avond van 17 op 18 April 1939.
VUf leden van de bende-werden gearresteerd.
Dezer dagrn werden zij door den
Landraad te Poerwakarta veroordeeld tot respectievelijk 12 jaar, 10
Gedetacheerd van Blora róar Blijaar. 10 jaar, 8 jaar en 2 jaar gevantar H. H. Fra n k. tw. adjunct congenisstraf.
troleur.
De eerste 4 rampokkers teekenden Werkz. gesteld
adjunctappèl aan; de vyfde berustte in het hoofdbeheerder bil
vonnis.
zen en gepl. tc £gï<(r-Sencn (.Batavia)
Tijdens het verhoor ontkenden alle P. F. A. Görs.
�
beklaagden de rampokparty gepleegd
Op verzoek, met ingang van/31 Jate hebben, doch de bewyzen werden
nuari 1910 eervol ontheven/als leervoldoende geacht voor hun veroor- ling
adjunct
hoofdbcjaferder b/h
deeling.
Landspandhuis te Salentua (Batavia),
/
J. A. B a k e.
Overgepl. van Semarang iiiar het
Hoofdkantoor van
dienst de inspecteur 2jkrkl. Ch. C. J.
Lommen.
Overgepl. van ■Soerabaja np/tt Semarang en belast mct/ci e leiding der Ile inspectie-aKfeeling van
Dept. van Econ. Zaken.
standpl.
den Pandhuisdienst >rnet
Semarang de contrpftiur' lstc kl. W.
Benoemd tot hoofd van hef' Zen Laboratorium C. van Bildemek.
oologisch Museum
Overgepl. van Blitar naar Soerataja
van 'sLands plantentuin M. A.
Lieftinck. thans tUrfkundige bU en beiast met het contrölerpteort
genoemd Zoölogisch Jrfuseum en La„Soerabaja II" de controleur iSts kl.
boratorium.
G. J.Be is se r.
/
Benoemd tot opzichter Iste Ja Vh
Dienst der Beladingen.
voor MateruralonderLaboratorium
zoek der afdoeling Nyverhpfci H. E. J.
Belast met de waarneming van de
Latuheru en M. D o/ e r, thans
iijdelyk waarnemend /fpz.chter Iste betrekking van
bij het Hoofdkantoor vAn/<sjen/Dienst
kl. B/genoemd Laboratorium.
Gerekend van 15 J/nuari 1940 over- der Belastingen, me j. ïrtr.TJ. O. M.
dd. adjunct-commifcs-regepl. van Buitenzorg naar Seni/fang Smi t h,
\
W. B. Moerbeek, tijd. wneT keu- dactrice bi)
voor
ringsopzichtcr
bh Instituut
Dept. van Justitie.
Plantenziekten van het /Algemeen
Proefstation voor den landbouw.
gesteld >an den
Ter beschikking
Benoemd tot hoofd van den dienst
President van den Raad />n Justiv/h IJkwezen J. P. de Vo
ambtenaar van
ver- tie te Makassar, teneinde met grifbyyaat College
lof terugverwacht,
laatstelijk hoofd fierswerkzaamheden
te worden belast, M r.' S. D. E m avan Uen Dienst v/h IJO'ezen.
thans ambtenaar ter benue 1 s,
Met ingang van den datum,
schikking
den Voorzitter van de
van
zal
op J. P. de Vos vd. zijn diensc
c.a.
>ïagelang
te
landraden
bepaald, /fiat, J.
hebben aanvaard,
Denekamp de tevoren daor hem
Dienst v/h Boschwezen.
bekleede betrekking
van Inspecteur
bij genoemden dienst zal /anvaarden
Voor den duur van de ter beschikmet bepaling, dat hij irordt werk,-, kingstelling
van
Ir. Sa jyfl jo n o
gesteld cp het kantoor van het Hojffl van de N.V. Vcjahoma, tünelUk bede
van den Dienst van het IJkwezen te last met de waarneming
Bandoeng.
trekking van opzichter/Iste kl. R.
Met ingang van den datum
opzichte/ b'den algeSoeamcedji,
J. P. d e V o s vd. zijn dienst zal heb- mccnen Technisciien/Dienst.
ben ranvaard, bepaald, /clat L.
Bevorderd tot opzichter Jéte kl.
Beernink de tevorenyéoor hem W. L. Dinsb a c h. opz.cjiïer b/den
bekleede betrekking
varf hoofdijker Algcmeenen Technischen oinvly/
bü meergenoemden dienst zal aanAls zoodanig in vasten dien« van
vaarden met bepaiinjj; dat hij voor- den Lande opgenomen A. CjtTMonlocpi? wordt werker gesteld op het tei r o. tw. boschopziclUj>f.
Kantoor van het/ Hoold van den
te Bandoeng
//
Dienst v/h IJk/ezen
S. S.
belast met de
teneinde te wwden
Op verzoek.
wegen? ''wlbrjkrtiten
werkzaamheden van Inspecteur.
Eervol ontheven van de tijd. wjrtfr- diensttijd gerekend vaa uil. péC./1939
neming van de betrekking van hoofd- eervol uit 'sLands
ijker b/den Dienst van het iuwezen met recht op pen/oen, de Opziener
en benoemd tot ijker lste/xl. b/dlen lste kl. S. Fe r d ili and.
j
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10 a ƒ 1.000.—

'
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Mutaties

38362, 43552,
28494, 31085,

43467, 17774, 39936,
20670, 37893, 34232.

75 d ƒ 500.—
27831,
38972,

44225,

28536 41610,

36874,

37764,

32866,

44795,

36667, 40755, 27439, 17071,
31719, 36554. 27932, 30481, 18287,
40331, 27287. 19916, 21803, 34918,
34998, 33144,

34418. 21258. 40648, 41544.
43517, 42565. 36847. 11154, 34010,
24371, 11492, 40671. 32713, 12503,
44934, 15891, 21733, 44672, 43276,
11549, 38107. 27753, 20544, 28802,
27949, 42417, 31571, 31148, 22899,
17099, 24135, 29129, 37453, 24977.
28127, 24035. 38457, 40786, 25305.
36807, 35769, 35144. 10761, 14631.
23196, 23458, 33655, 34670, 28419
26969,

«jLXriJ)»

375 d ƒ 100.—
15861, 13659, 25100, 32657,
38460, 37075, 38420, 15795,
42868, 19253, 43785, 27850.
27025, 11870, 16335, 39107
20320. 42012. 15370. 20288.
27867.
22418.

38569.
23971.

13512.

22894.
23204.

22281.

43086.
22363 .
28479.
40275.
19630.
39730.

28495.

37242. 33354.
18396. 37712.
36633. 30251.
42090. 41083.
27952. 38759.
14111. 16402.
33562. 23679.
15174. 37426.
20824. 38712.
28188. 31401.
17426. 10506.
35356. 38610.
25376. 29163.
10440. 23604.
11173. 29908.

15139,

30930,

36473,
36183,

41743.
13645. 17808.

12826. 36659.

42682.
39514.
32549.
16708.
25085.

22191.
37025.
27985.
26906.
32659.
15316.
20645.

20842.

44914.

21680.
22234.

26292.
34269.

17672.

23973.

11740.

26273.
27452.

33852.

33663.

23781.

Benoemd tot observator Iste

Magnetisch en
bij het Koninklijk
Meteorologisch Observatoriuar. L. C h.

tiWlijk waarA. Coreelmont,
nemend
observator Jtsté klasse bij
/
genoemde inrichting.
Ontslagen op verzoek. eervoJf wegens volbrachten
ingang van 15 April 1940 «r met behoud van recht op pennoen. G. J.
van Gunste re n. /Oost -Indisch
ambtenaar met buitenlandsch

verlof,

techniscif-ambtenaar
by
het Marine-EtaJ>«ssement te Soeralaatstelijk

/

-J

■

MILITAIRE MUTATIES.

Infanterie.

Mil. Geneesk. Dienst.
Met

]

van zijn overBandoeng. ■ qvergepl.

intrekking

plaatsing naar

naar Magelang, de
van Amboina
militair apotheker Iste kl. Df, O. L.
\V. Ton n.
j
Overgeplaatst van Magelang naar
apotheker
Bandoen?,
de militair
|
2de kl. G. Sant.

Overgeplaatst van Samalanga naar
Riouw en pnderh. te& nadere indeeling, de kapitein P, L. van Hem e r t; van Koetaradja naar Magelang. de Hapt. B. P. de Vries;
van Bandocrig naar Riouw en Ond.
ter nadere Indeeling. de reserve Iste
luitenant vaVi de K.L., P. A. H. Engers; van ITjimahi naar Bandoeng,
de reserve Iste
luitenant van de
K.L., J. vak der Schouw.

I
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GROOTE PAARDEKVENDUTIE
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OP DINSDAG, 6 FEBRUARI 1940
in de stallen Kampong Baroe
van de Firma Ald.inefrie & Co.

g

GEDIPL. PIANO LEERARES.
(Dipl. Staatsexamen Conservatorium Amsterdam)
PIANO- cn THEORIELESSEN.
Telef. Z. 340.
Palmenlaan 51 A.
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SJL Dinsdag. 30 Jan. 1940

16845. 41552. 26291 16983. 24066.
18431. 13883. 39928. 26069. 34765.
24987. 17336. 26319. 30516. 35474.
37627. 25399. 14864. 37600. 33017.
37209. 14451. 22992. 38241. 15018.
26933. 22917. 26992. 21035. 27876.
10535. 37285. 22424. 10608. 31531.
13392. 29376. 37691. 21516. 28081.
21701. 31636. 12321. 42492. 25278.
37652. 30034. 39234. 32426. 12260.
37976. 32155. 43179. 24221. 14271.
13080. 30823. 33151. 44452. 11792.
28184. 28252. 39767. 18073. 34547.
43125. 39883. 34792. 27731. 41942.
27159. 17145. 11227. 40107. 34805.
28422. 14616. 10674.- 26274. 23698.
27915. 30890. 18525. 36962. 30918.
17037. 34757. 38786. 35277. 25701.
24383. 25908. 19414. 14481. 22990.
13626. 42810. 17387. 31269. 20702.
28615. 15495. 12928. 24141. 37846.
42114. 18799. 39774. 18688. 39182.
23717. 13953. 22437. 23609. 34069.
32927. 42351. 18746. 27587. 24646.
33057. 29698. 31358. 22480. 10986.
28654. 36711. 28477. 29669. 37552.
16774. 24079. 23545. 34189. 17560.
15279. 44250. 26443. 40702. 23939.
14111. 38579. 13242. 34119. 36185.
34078. 20363. 23393. 33028. 24491.
16033. 33021. 21025. 19927. 31489.
28612. 43473. 25821. 43303. 31996.
12734. 20711. 11797. 44171. 41431.
27015. 15718. 36534. 23858. 36654.
33304. 27239. 34149. 29321. 25696.
20443. 13302. 33582. 32975. 33388.
22309. 25373. 22930. 10968. 14514.
38277. 42383. 30145. 11487. 38289.
30023. 11423. 13554. 37095. 16738.
15694. 22594. 38948. 20381. 12365.
16093. 16016. 20184. 32311. 42290.
44378. 26311, 17219. 24456. 36796.
23507. 33069. 44127. 10850. 39407.
26706. 32474. 28397. 43108. 43240.
41415. 18321. 10077. 32784. 30637.
26973. 13153. 23194. 10235. 89106.
42112. 29222. 32716. 22394. 23125.
10215. 35054. 44555. 20367. 23434.
44241. 32051. 38418. 15523. 38143.
32656. 29124. 14976. 17581. 33065.
30878. 34073. 21590. 37586. 21005.
34071. 20707. 18872. 12966. 17778.
12679. 43764. 12048. 11165. 26797.
31096. 32264. 29740. 43648. 36781.
19042. 28254. 18960. 34242. 44765.
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MARINE-MUTATIES.

baja.

De groote Loterij

Dienst C.
met bepaling,
dat hy belast bJtfït met de leiding
van het IJkkprftoor te Medan.
Eervol onmeven van de tydeUJfc*
waarneming van de betrekking jrSr.
ijker Iste kl. B/den Dienst v#r IJkWij laten hier de volledige trekwezen en benoemd tot ti kernei ij idem kingslijst volgen:
jmt bepaling,
M. F. Benenati,
dat hy belast blijft wet de leiding
2 3 9 9 1.
ƒ 75.000
van het IJkkantoop-'fe Pontianak.
ƒ 10.000
1 4 3 5 7.
Pandhuisdienst.
3 0 5 6 7.
ƒ
5.000

,

vouwbaar. een royaal schild, met
een zeegezicht in helle kleuren, mei
een van de vele gerenommeerde
maatschappij
sleepbooten dezer
piece de résistance.

Rampokkers berecht

a /r

v.

52 mooie groote paarden

t.w.

2 stuks Satrijo Penajoengan

(witte- en zwarte haren)
50 stuks echte Sandelwoods.

5639

Wij ïuilen dit toestel gaarne voor U demonstreeren.

Het Agentschap van het

Soerabaiasch Handelsblad
te MALANG:

Eentonige broodmaaltijden behooren voortaan tot het verleden.
Zeven (7) dagen lang, eiken dag een ander
brood, is nog eens verandering van spijs, die

N.Y. Dagblad „DeMalanger"
KAJOETANGAN 10-12
Telf. Ml. 800.

doet eten.
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VERSCHIJNDAGEN DINSDAGS EN VRIJDAGS, OPGAVEN UITERLIJK EEN DAG
Te Huur Gevraagd
Te koop Gevraagd
Te Koop Aangeboden
Te hoop Aangeboden
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Betrekking Gezocht
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e z°cht door Dame middelb.
Draadh. FOXTERR. PUPS, kam- GELIJKRICIITER voor het op- d Holl. echtp. z/k 1 of gem. k.
Müül GUOOI HUIS Dai mo
BETREKK. als dame v.d.
volt auto
accu's m Zitje z/p op g. st. Br. B-1756
pioensafstamming. Pr. ƒ 75.-p.st. iaden van 6
Boulevard. Bevragen: Makelaar
B-1307 Mevr. M. Gamisch-Dörr. Simp. 70 Brieven onder No. B-1754
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Demma cn onafn Br - B-1718
„lIUIZE EUREKA" Bankastr. 8 gev. a. 2 mels., evt. t. Aug. v.d. jr.
(Goebeng).
2c. 11, SCHRIJFMACHINES
Beschikbaar KL. Acte LO. str. t. aanb. Sal. n.o.t.k.i WILT U FRAXSCH SPREKEN ?
NASH 6 cyl. Sed. i.z.g.c. ƒ 450— Boekh. S. Lezer. Tocndjoengan 29 GOED GEM. KAMER met volle- Adm. Balong Bandjaran-Japara! Fransche jonge vrouw geeft
B 17 64 i CONVERSATIELESSEN. Br.B-1759
Proefrit toegest. Br. No. B-1751 Tel. 794. Afd. Tweedeh. art. b-ig63 dig pension. Telf. 3110 Zuid.
b-i704

1 ENDER l HAUG
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toestel 8 m.m. lens 3.4, z.g.a.n. j n bergenb. Malang Keur. gem. cult.ond. v. 2k. S.n.o.t.k. Br. B-1752 Heer Holl., 45 er, vrijgezel, g.
pos., niet onbemidd., ZOEKT SE»
ƒ 125.— Br. onder No. B-17G2 rm. pav. m. ap. gem. Irenew. 33.
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geluidsregelaar. Maxim Theater.
K.M. afgelegd, In goede con- poEDJON. J.J. B.
B-1721
ditie ƒ 1250— Br. No. B-1761 paviljoen beschikb. met str. lel-'
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U kunt natuurlijk cok een
H andere volgorde bepalen, want
fl eiken dag bakken wij meer
■ dan 12 soorten witte brood,
H waaruit U een keuze kunt doen.
1 <£> 81) Uw ontbijt beschuit
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„Ik moet uitvinden wat oom Avil ln dat droogdok aan het maken ls!"
vastbesloten snelt ze de hoge trappen op en komt eindelijk hijgend op
het platform terecht. Langzaam loopt ze naar het hek, dat aan de rand
ls gemaakt cn kijkt naar beneden, waar ze ln het helle licht de enorme
robot ziet liggen, waaraan nog enige tientallen mensen werken aan de
voltooiing.
„O zo! Dat ls het dus!" mompelt ze wonderlijk kalm en haar ogen
glijden van het ene eind van het dok naar het andere, vanaf do gewei-
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compleet met Tropensnaren.
Buitengewoon
aantrekkelijk
model,
voorradig ln de gewichten 11, liy 2 en
12 oz., speciaal bestemd roor Kinderen
en Jonge dames.

Brick Bradford en de Robot

dige voeten naar het stolpvormige hoofd van der mechanischen mens. „Hij
heeft dus een reu2e robot gemaakt naar de plannen, die hij van Brick
gestolen heeft."
Ze kijkt weer naar de voeten die nu rustig naast elkaar liggen, maar
die groot onheil zullen verrichten, als haar oom de robot ln werking
heeft gesteld. Ze huivert, en niet alleen van de koude, gure nachtwind
die langs haar heenstrijkt, maar ook oir het ontzettende wat haar nu
geopenbaard is.
Zonder dat ze het vermoedt of hoorc, staat een lange, donkere ge-

stalte achter haar

