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De Dag Begint
Economie en politiek.
Wat
zich thans rond de economische
onderhandelingen
tusschen Japan en Nederlandsch-Indië afsmelt
maar deze naar wij hopen willen
niet vertroebelt, geeft aanleiding tot een kort overzicht van
de wijze, waarop zich de laatste
maanden de verhouding tusschen
Japan
en
Nederlapdseh-Indië
heeft ontwikkeld. Deze ontwikkeling geeft
het zij ronduit gezegd
aanleiding tot zekere bezorgdheid, ook al dient er op te
•worden gewezen,
dat dreigend
gemakkelijk is te
misverstand
voorkomen wanneer men aan beide zijden het hoofd koel houdt.
Wat onze zijde betreft zijn wij
daar niet bang voor, en wij meenen te mogen verwachten dat
ook te Tokio het gezonde verde overhand zal
stand zoodanig
dat het huidige
meehouden,
ningsverschil,
ontdaan van alle
naar de kern
bijkomstigheden,
beoordeeld tot beter begrip zal
leiden.
—

Het Nederlandsche protest
De

—

naar

eener radiorede van het
hoofd van den Ned. Indischen reaanleiding

geeringspubliciteitsdienst. In deze
maar in de eerste
rede werd
plaats op grond eener verklaring
van den toenmaligen leider der
hier te lande aanwezige Japansche
handelsmissie
te kennen gegeven, dat deze gewesten niet behoorden tot het gebied der door
Japan gewenschte en nagestreefde „nieuwe orde" in Oost-Azië.
—

—

Desondanks
blad van

spmk het Japansche
arrogantie en onbeschaamdheid; zelfs werd met
plotselinge en ~passende" reactieö
gedreigd. En, kon men dit al!es
aanvankelijk nog dis een inciden-

teel
déraillement beschouwen,
Sindsdien is er meer gebeurd.

In de redevoering,

Japanschen

verklaring, door den Nederlandschen gezant
te Tokio afgelegd wordt in de V.S.
?

algemeen

met

oprechten lof begroet
al-1 Japan en Ned.-Indië

Vt ashington, 4 Februari (Reuter). Er
is
gemeen oprechte lof voor het antwoord, door de
Nederlandsche regeering gegeven op de Japansche suggestie,
dat Nederfandfech-Indië in „innige en onafscheidelijke
verwantschap" met Japan zou treden, welk, antwoord
scherp afsteekt hij de onderwerping van luldo-China aan
de Japansche eischen.
De

„W ashington

Star" noemde het antwoord
„gelijkstaande aan een botweg verwerpen van Matsuoka's
bloemrijke beweringen dat Japan een nieuwe orde
in het
Verre Oosten heeft gevestigd".
Het blad publiceert dit onder den kop: „Een uitdaging aan
Japan".

De „New York Herald
antwoord „spirited".

Tribune"

noemt het

Russisch-Japansche handelsbesprekingen
Tokio,

4 Februari (Reuter). Een regeeringsvertegenwoordiger verklaarde heden, dat Japan op het
punt staat handelsbesprekingen met Rusland aan te vangen, welke besprekingen hoogst waarschijnlijk ook betrekking hebben op de regeling van den doorvoer van Japansche goederen naar Duitscliland.

welke den

minister van Buiten-

laïasche Zaken, Matsuoka,

op 20

Januari J.l. in den Rijksdag uitsprak, werd te kermen gegeven,
dat alleen reeds door hun geografische ligging Indo-China en NeSLIndië tot Japan in zeer inni*e
verhouding dienden te staan; de
~beletselen" welke daaraan in den
weg liggen, zouden moeten worden
weggeruimd. De
minister
van Overzeesche Zaken, Akita,
legde bovendien
een verklaring
af omtrent de Zuidwaartsche po-

Zienswijze te. Toonden
4 Februari (A.N.P).
Naar aanleiding van de verklaring,
gisteren door den
welke
Japanschen
vice-minister van
Londen,

*»

Engeland

Frankrijk

De Grieksch-Italiaansche

De Vichy-regeering

getorpedeerd
Londen, 4 Febr. (Reuter).
Volgens berichten van de Albaansche grens werden op 2 I'eLruan
twee Italiaansche transportscbe*
pen door een onbekende duikboot
Dij het Joegoslavische eiland Lissa in het midden van de Adrlatische Zee tot zinken gebracht.
Kén schip werd definitief herkend als de SUOO tons metende

l„Vittorio Veneto", het andere omstreeks 6000 tons metende schip
tot nog toe onbekend.

For our Foreign readers
Synopsis of principal news
in this number

Keert Laval terug?.

Twee Italiaansche schepen

is

Het aantal Italiaansche
gevangenen

Grootere

Engeland

In US. there ls mucb praise regarddeclaration
of
3 Febr. (Reu- Ing
N.etherlahis
w
ter). e^.
De correspondent van Vichy government made to Japanese governvan de New York Times meldt ment. Principal papers caJl thls
dat Laval vermoedelijk
heden, declaration a proui relusal to Jota.
tezamen met admiraal Darlan, Japans new order and a spirited
naar Vichy zal terugkeeren om answer to all undue Japanese claims.
weer in het Fransche kabinet te In mean time Tokyo's temper seems
to be considerably heated; it is said
worden opgenomen.
tnat
minister
Matsuoka declared,
Vichy-regeerine zal waar- that Netherlands minister'in Tokio
has only right to speak for. Netherschijnlijk
geheel worden gereorganiseerd en er bestaan alle tee- lands East-Indies. „Asahi Shimbun"
Kenen dat Flandin,
die in Lavals declared, that Japan wlll take; steps,
plaats kwam
als minister van when It becomes clear that NetherEast-Indies status ls altered
Muitenlandsche Zaken, zal worden lands
through
geélimineerd.
military action, invisible
peaceful measures, or acquisence
to
Er zijn ook redenen om aan te change engeneered by another power.

Pc

'

nemen

aldus voegt de corresIt is declared in Tokyo, that Japan
hieraan toe
dat maarenter commercial negotiations
wlll
schalk Pétaln den door ■ Duitschland gestelden eisch, dat Laval in with Russia, probably also concerning
het kabinet zal terugkeeren. heeft transit of Japanese goods to Germany.
aanvaard als het minste van twee
—

pondent

—,

kwaden.

Door dezen stap
Fransche imperium

Roemenië

hoopt hij het

te behouden,
zelfs den schijn van een oorlogsdaad tegen Engeland te vermijden
en de vernietiging van alle hoop
voor het bereiken van een nationale eenheid te voorkomen.

Het

streven van

Vichy,

Horia Sima nog vrij
L o n d e n, 4 Februari (Reuter).
Gebleken is, dat Horia Sima
nog steeds op vrije voeten verkeert
Een communiqué van Boekarest
meldde, dat de gewezen minister

Pétain

Petrovicescu en den

Februari (Reutor).
Het Fransche officieele nieuwsagentschap
geeft een
artikel
weer, voorkomende in de „Basler
4

hoofdcom-

missaris van politie Tchika zijn
gearresteerd.
Er wordt op gezen, dat in vroegere communiqué's was verklaard,
Nachrichten". en afkomstig van dat Horia Sima gevangen werd
den correspondent te Vichy van genomen, en Petrovicescu
werd
dit blad, waarin
het voisende gedood.
wordt verklaard:
~Heden
evenmin als gisteren
zal maarschalk
Pétain
concessies doen, welke naar zijn
meening niet strooken met de
eer van Frankrijk. Vichy liecft
Zij, die vielen
al meer en meer
redenen om
den uitslag van de gebeurtenisLonden, 4
(A.N.P.).
sen rustig af te wachten, daar Het hoofdkwartier Febr.
van de Nederzij ervan overtuigd is, dat zij in landsche vloot gaf
de navolgende
geen
enkel opzicht
verzuimd lijst uit.
heeft bepalingen van de wapenDertig officieren, en manschapstilstandsovereenkomst na te ko- pen, die der Marineluchtmacht
in.
men.
begrepen, werden gedood in actieDe Franschen
hebben blijk ven dienst, opereerende van d»
gegeven,
dat tij
vastbesloten
steun
der
R.A.F.
De
zijn hun land en hun imperium Britsch kust. Het zijn:
De
officier-vlieger 3e klasse
Johannesburg, 3 Febr. (Un. Pr.). tegen agressie van welks
zijde
A.
L.
J.
Schevenhoven,
De
wanordelijkheden
cok
te
op
verdedigen.
het
Cairo, 4 Februari (Reuter).
einde
de sergeant-vlieger H. G. A. AkMaarschalk Pétain Is ten volle kers,
Het Britsche leger aan het Lybische der week zijn geëindigd. De stad
de seinersmaat L. J.
front wordt goed gesteund door is volkomen rustig. De spanning bereid de bepalingen van de wa- Scholman,
de luitenant ter
nam
toen
af,
de soldatenverloven penstilstandsovereenkomst
de Britsche luchtmacht, welke de
gewerden afgelast. 22 burgers en 118 trouw na te komen,
Italiaansche
vliegvelden en gedoch hij zee der twee-de klasse van de Ma.
W. J. snijd e r,
mechaniseerde transporten voort- soldaten werden verhoord, terwijl wenscht deze
voorbij te rinereserve
niet
de luitenant ter zee der tweede
durend bombardeert
en met 11 burgers en 75 soldaten werden gaan.
aangehouden.
mitrailleurvuur, bestookt.
Binnen dit kader is hij bereid klasse J. A. S i 1 1 e v i s, de of-

De strijd in Afrika

De Britsche lucht-

aanvallen
De scheepvaartverliezen
Wederom gunstige cijfers

4 Februari (Rtr).
Londen,
De Britsche en geallieerde
verpan terzake van Oost-Azië was liezen aan koopvaardijtonnage in
toegevallen.
de week,
welke eindigde in den
nacht van 26 op 21 Januari, waren
Een en ander werd aanleiding wederom aanzienlijk beneden het
voor de duidelijke en krachtige gemiddelde. Dit wordt medegedeeld in-eencommuniqué van
verklaring welke de ""Nederlandsche gezant te Tokio, namens de Admiraliteit, waarin is verBritsche schepen
de Nederlandsche regeering, al- klaard, dat 7
een
zijn gegaan met
uitgebracht.
daar
heeft
in verloren
tonnage van 23.514 tons.
verklaring
deze
werd
o.a. totale
gingen
Voorts
verloren twee
vastgelegd dat onze regeering elgeallieerde koopvaardijschepen met
ke gedachte aan indeeling bij een een
tonnage van 10.090 tons. Er is
„nieuwe orde" verwerpt, ongeacht
welke mogendheid daarbij de lei- geen enkel neutraal schip verloren
ding zou nemen. Onze regeering gegaan.

litiek, en het leiderschap dat Ja-

•

Wederom, aanval op Brest
L o n d e n, 4 Februari (Reuter).
Ir» den nacht van Maandag op
Dinsdag werd op kleine schaal een
auiival gedaan door vliegtuigen

—

Onze Marine in Europa

—

van het kustcommando op Brest.
Op dezelfde schaal werd hedenochtend vroeg weer een aan-

val uitgevoerd.
L o n d e n, 4 Februari (Reuter).
De aanval op Brest
welke
de

Zuid-Afrika

Johannesburg weer rustig

Congo-troepen naar het
De ongeregeldheden
35ste ls, waaraan deze stad werd
onderworpen, vond plaats onUitgebreide votmachten
danks zeer slecht weer.
Londen,
Desalniettemin
4 Ft'br. (Reuter).
bereikten de
Pretoria. 4 Februari ( Reuter).
vliegers niet alleen hun doel. doch Troepen van den Congo zijn verUitgebreide
volmachten om het
konden bovendien op gunstig weer trokken naar het front in Afrika. hoofd te bieden
aan revolutlonwachten om het doelgebied te
vinden.
Aanvallen werden gedaan door,
twee formaties bommenwerpers
van het kustcommar.do, en belde
malen was iedere stoot zeer ge-

werd verklaard
Dit
door den naire of ongewenschte instellingen,
Belgischen minister van Koloniën, ongeoorloofde exercitie en militaiDe Vleeschauwer, die te Londen re oefening en ordeverstoring van
van dit bericht uit wettelijk toegestane bijeenkomsten
'bevestiging
Leopoldville had ontvangen.
De behooren tot de voorzieningen van
Vleeschauwer zelde dat zeer binde
lang
verwachte nationale
nen/ort Belgische
Inheemsche veiligheidsverordeningen,
welke
tnoepen schouden
aan schouheden in de staatscourant ziin opder met de Britsche troepen zullen genomen. De verordeningen die
strijden.
onmiddellijk van kracht worden
hebben
voorts betrekking op
vevolutionnaire verklaringen,,
In Erythrea en Abessinië
ln bezit hebben door vii andelij ke
C a i r o, 3 Februari (Reuter). onderdanen van radiotoestellenen
De speciale correspondent van het luisteren in het openbaar naar
radio-uitzendingen.
Reuter Gorden Young schrijft: vijandelijke
Hun terugtocht, als gevolg van Aan regeeringsambtenaren
kan
den steeds toenemenden druk van verboden worden lid te zijn van
de Britsche troepen aan ae Ery- ongewenschte instellingen,
zelfs
indien de beweging op zich zelf
threesche en Ethlopiscii» oorlogsfronten, voortzettend, verlaten de niet is verboden. De straffen geItaliaansche troepen
thans
de steld op revolutionnaire verklahoofdwegen
de aanleg waarvan ringen zijn zwaar.
Aanslagen op soldaten in unide Italianen honderden menschenlevens en millioenen lires gekost form zullen zwaar worden gestraft.
en slaan thans de moeilijk
heeft
begaanbare paardenpaden door ds

ls aldus werd te kennen gegeven,
niet van zins om hetzij door daslaagd.
den, hetzij door berusting tot de
vestiging van een zoodanige orde de heer
Yoshizawa, toen nij te
Ook andere doelen
bij te dragen.
kennen gaf dat, nu Dultschland en
Nu is deze verklaring tenslotte Italië volgens
Londen, 4 Febr. (Reuter).
het tripartite verniets anders dan de belichaming drag het
Behalve
de reeds gemelde actie
leiderschap
in Oost-Aziè tegen
van, pen standpunt, dat reeds lang aan Japan
Brest werden ook
andere
toegekend,
hadden
het
bekend was. Zoo werd in de me- geen
in Noordwest Frankrijk in
zin zou hebben gehad andere doelen
morie van antwoord op \~i algeden jifgeloopen nacht door
de
meene beschouwingen bij de be- staten in dat deel van de wereld R.A.F. aangevallen.
grooting '41 o.a. gezegd;
daarin te kennen omdat zij het
Eén Britsche bommenwerper
toch niet zouden hebben goedgewordt vermist.
regeering behoeft er niet keurd
„De
ƒ Het stieren van Japan
op te wijzen, dat wij ls dus wel onverbloemd unilatet nadrukkelijk
i een nieuwe orae welke zeggenschap raal, ook, al zou het zich dan ook
!
van een bepaalde mogendheid ln
dit deel van het Koninkrijk zou slechts bewegen op economisch
Italianen melden torpe;
impllceeren, ten eenen male ver- gebied. Waar officieeie gegevens
wij niet
deeringen
werpt, en dat zy evenmin de ont- nog ontbreken, zullen
wikkeling
eener wereldeconomie ingaan op den omvang van dit
L° n d e n, 4 Febr. (Reuter).
kan
waardeeren
ol bevorderen, streven voor zoover het Ned.-Indië
n, 'taliaansch communiqué ondoordrinbare met
welke Ned. Indië zou opsluiten ln kou betreffen. Slechts dit: het is spreekt
over een vlootactie in de
bosch beeen Aziatisch blok."
een waarheid zoo oud als de westreken
of het zware
Koode Zee, welke in den avond groeide
reld, dat immer de economische van den 2en
ln.
Februari zou hebben bergterrein
Uit deze passage blijkt duide- expansie van de politieke de voor- plaats
De bezetting van Barentu door
igehad.
lijk het vitale
belang, door de looper is!
Verklaard wordt, dat Italiaan- de Britsche troepen, welke gisteNed.-Indische regeering gehecht
Thans
zou de Nederlandsche sche torpedojagers negen torpedo's len bij het aanbreken van den
niet
alleen
aan de
volledige verklaring
door de Japansche afvuurden op een zwaar geëscor- dag plaatshad, na den val van
handhaving
der
souvereiniteit regeering
zijn verworpen. Dit teerd vijandelijk cionvooi, en
Agordat op Zaterdag,
beceekent
binnenslands, maar óók aan het geschiedde niet door den minister, zeven torpedo's schepen troffen.dat dat de eerste Italiaansche linie
In stand houden op zoo ruim maar bij
monde van den viceDe Italiaansche eenheden
al- voor den tegenstand in Erythrea
moge 1 ij k e wijze en zon d e r minister van Buitenlandsche Zageheel gebroken is.
dus het communiqué
keerden
eenige discriminatie
De tactiek van
der econo- ken. Waarschijnlijk wilde men op veilig terug, ondanks krachtige
terugtrekking,
mische
betrekkingen met alle die wijze den nadruk laten vallen vijandelijke actie.
welke door de Italianen werd gedeelen der wereld
volgd, heeft hun echter i:; staat
welke thans op de overigens zeer onverwachte
niet zijn afgesneden.
Geen Britsche bevestiging kciteld al hun troepen voor geZij meent houding ten aanzien van de Nedervangenneming te behoeden.
dus terecht, dat voor een andere landsche regeering, vooral omdat
Barentu was van drie zijden inpolitiek in feite geen aanleiding slechts het feit „dat deze nog niet
Ij on d e n, 4 Febr. (Reuter).
bestaat. En Z. Exc. Dr. van door Japan is erkend" de basi,s der Omtrent de vlootactie in de Roode gesloten cn toen de Britsch-» druk
Mook, leider der Nederlandsche verwerping vormt. En waar men Zee werd hier geen bevestiging al te sterk werd, vluchtten de
Italianen, onder dekking van de
te Tokio
klaarblijkelijk wèl den ontvangen.
delegatie, welke thans te Batagezant van die zelfde Nederlandduisternis.
via met de Japansche onderhanregeering
erkent,
Hun hoofdlinie trok terug naar
sche
vertrok
waar
men
naar
Eire
onderstreepte
delt,
dat nog eens
te
het Zuidoosten langs het smalle
Batavia onderdoor er cp te wijzen, dat de geo- bovendien
L o n d e n, 4 Februari ißeuter). kronkelende paardenpad, dat uitmet een delegatie, door
handelt
grafische ligging van andere landeze
Wendell
Willkie vond tenslotte komt op den hoofdweg Addis Aberegeering
aangewezen,
wordt
den ten opzichte van Ned.-Indië de veronderstelling,
gewettigd dat toch nog tijd om een kort bezoek ba-Asmara. circa 64 kilometer ten
op zich zelf geen doorslaggevend
men het
Nederlandsche stand- aan Eire te brengen.
Zuiden van Asmara, de hoofdstad
economisch belang is, maar dat punt in ieder
In den avond van den derden van Erythrea.
geval
te neals zoodanig praevaleert het ver- geeren om het eigenwenscht
Februari werden haaó'.ig voorbestreven a tors reidingen
moge» der verschillende landen et a travers te verwezenlijken.
getroffen er. hedenmoroni onze producten af te nemen.
gen vloog hij naar Dublin.
Terepht!
Een
Oost-Aziatische
Wii zien niet voorbij, dat er ook Het bezoek zal beperkt worden
autarkie vertegenwoordigt zoo- andere
mogelijkheden
zijn. tot een ontmoeting met de Valera,
zeér'een eenzijdig belang, dat wij Duitschland zou er bij Japan op en Willkie verwacht tijdig terug
daar niet ten eigen nacieele aan hebben aangedrongen thans een te zullen keeren om zyn vroegere
mogen medewerken.
krachtigen aanval te ondernemen plannen om op de sneist mogelijke
naar
Kort;daarna was het weer de op „de
Engelschen" in het verre wijze huiswaarts
ta keeren te
kunnen
huidige leider der Japansche de- Oosten. En zelfs al zou Tok'o
uitvoeren.
legatie, Z. Exc. Yoshizawa. die daarvoor
begrijpelijk!
Londen,
4 Februari (Rtr).
niet
in een onderhoud met een verte- veel voelen, dan nóg is de huidige
verslaggever aan de
..ReuterY'
Credietaanvrage
voor
Bata- houding van Japan niet onwaargenwoordiger
grens
van een
meldt, dat de
Duitsche
meening vejdwint, dat Duitschland
vlasch dagblad er op wees, dat schijnlijk bedoeld om naast het
niet in Oostelijke doch in Wesde reeds
genoemde verklaring verwezenlijken
van eigen oogoorlogsuitgaven
telijke
richting zal stooten, alTan den minister
van Overzecmerken de aandacht der VJS. van
de
mogelijkheid bestaat
Akita, in het bij- het Europeesche oorlogstoonel af
hoewel
sche Zaken,
o
e
n
n,
L
4 Februari (Reuter).
d
zonder het scheppen van een ge- te leiden. Zoo zou dus
zal
Japans Heden werden
credietaanvragcn dat het in beide richtingen
welvaartssfecr huidige houding een poging kunnen ingediend voor een totaal van 6010 aanvallen.
meenschappelijke
meening wordt nog verDeze
ln Oost-Azië op het oog had. Po- zijn. om door imponeeren de ge- millioen pond sterling om aan de
er wenschte economische concessies oorlogsuitgaven het hoofd te bie- sterkt door de bedaringspolitiek.
oogmerken zouden
litieke
af te dwingen, en tevens om de den.
welke nu in Zuidoost-Europa door
vreemd aan zijn: het ging
I>uitschland wordt gevoerd, aleconomische be- Amerikaansche hulp aan EngeHet eerste crediet ls een aanvul"m
slechts
de verzoeningsgezinde toon
ling
wat
nu
Jaland
beletselen
van
600
weg
het
in den
langen. En
t»
millioen. zijnde het waar
Papen, den Duitschen
van
Von
betreft,
Of
het
leggen.
leiderschap
bU zulk een pogin" geschatte bedrag dat voor de ambassadeur
pansche
in Ankara,
wordt
zal
blijven
lijkt
ons
weermachtsuitgaven
te
worden
tot
hooge
in
slechts
31
wel, dat diende
mate
Maart weerspiegeld ln krantenberichten
afhankelijk
van
noodig
den
a.s.
zal zijn.
uitslag ~der
opgevat als bereidheid tot het neDuitschland aan
De tweede aanvrage is voor 1000 volgens welke
men rat het initiatief om de gebeurtenissen in Europa.
verzekering heeft gegeven
Iran
de
millioen
pond
sterling,
voor
mogealgeheele goodwill. Aan
nauwe economische samenwerking
Maar hoe ddt ook zij, daarin kan lijke oorlogsuitgaven tot 31 Maart van zijn
töjsscïieh de landen ln het WesteArmeensche
de
minderheid in Iran
en mag voor ons geen aan'.e'ding 1942.
heeft men. naar verluidt, verteld,
lijke deel van den Pacific te bevorgelegen zijn om
concessies te
(fat zij van de
spilmogendhederi
deren teneinde deze zoo gewenschwelke de belangen
verleenen
Lord IJoyds toestand
geen steun moet verwachten voor
Hoe
te sfeer tot stand te brengen.
dezer landen en daarmede die
haar eischen
tot autonomie en
ernstig
diplomatiek deze verklaring ook
van het
gansche Koninkrijk
de regeering te Teheran is
aan
was geformuleerd, duideHik was
Men
moge
schaden.
dit te Tokio
L o n d e n, 4 Fobr. (Reuter!. Het de
verzekering
gesevcn,
dat
begrijpen; Ned. Indië
ioch weer het starre vasthcuden
wij zei- Jongste bulletin inzake den toestand Duitschland
de
Armeensche
ann het scheppen eener economireeds
van
Lord L'ovrl. den minister
den dit
eerder
ls geen
van eischen ongegrond acht. Dit is ia
sche orde, welke aan de belangen
Indo-China. maar van de ge- Koloniën. m-Ht, dat de toestand striid met de waarheid. daar
van Ned. Ir.dië diametraal tegenallieerde mogendheden de strijd- ongewijzigd is. en reien geeft tot Duitschland de Armeensche eiernstige bezorgdheid.
bare bondgenoot!
gesteld is. En duidelijker oog werd
schen in het verleden steunde.

Vlootactie in Roode Zee?

—

—

Cuba

,

Willkie

Duitschland

;

Stoot

het Westen?

—

—

-

v

—

—

De situatie

met Duitschland samen te wer- ficier M.SX>. tweede klasse J. A.
de korporaal-machinist
ken voor het welzijn van Europa. Buy s,
G. J. H e y k a m p, de korporaal-machlnist W. A. Dq m o el,
de
kopraal-machïnist'
D.
Schaatsbergen.de sto-'
ker-olieman zeemilicien J. 'D r ijde
sergeant-monteur
v e r,
C. E. E. Selder D e e k, do
naar korporaal-monteur A. P. van
E 1 s w ij k, de korporaal-monteur J. A. v. d. V 1 1 e t, de sergeant-torpedomaker
W. A.
a h 1 e r s, de koksmaat A. C,
VV
Washington, 3 Febr.
Havenaar,
(United
Press)
Senator Rufus zee der eerste de luitenant ter
klasse
J. E.
Holman, de republikeinsche ver- E
w e n o r t, de luitenant ter
tegenwoordiger
van
Oregon, zee der tweede
klasse J. H. van
klaagde in
den Senaat, dat de G i n k e 1, de
officier M.S.D.
Vereenigde Staten belangrijk detweede klasse F. A. Tours,
fensiemateriaal aan Japan ver- de
luitenant ter zee der tweede
koopen in een tijd, waarin de
van
klasse
\ ereenigde
Staten gedwongen zijn Polman, de de Marinereserve R.
bootsman H. D.
nieuwe sluizen in het Panamade kwartiermeester
kanaal te bouwen als gevolg van Groot,
P. B. Duin, de
Japan's buitenlandsche
politiek. ter J. G. c. E. S t okwartiermees.
1 k, de maTevens zeide de senator, dat groo- troos le
J. J. I t e r s o n,
klasse
te hoeveelheden
belangrijk de- de majoor-monteur G. S.
K u s'
fensiemateriaal aan de Westkust ter,
de
korporaal-monteur
worden ingeladen voor versche- J. J.
H. Walbeek, de korpoping naar Rusland;
daartoe be- raal-machinist
J. J. ven ehooren een lading
blik tot een m a, de korporaal-machinist
J.
waarde van 400.000 dollar, alsmc. Rademaker
en de stoke'de „honderden luchtbakens".
olleman J. E. E.
Beud i n k
De senator eischte,
dat de reHun verwanten werden ingelicht
geenng hiervan een uitlegging zal door Demi'ddeling van
het intergeven.
nationale Roode Kruis.

Amerika

Defensiemateriaal
Japan?

-

Japans buitenlandsche politiek

Hooge officieren
gearresteerd
New York, 4 Fe'or.

"

(Reuter).

Een verklaring van
De „New York Times" verneemt
uit Havana, dat de
chefs der
staven van de Cubaansche Marine
Matsuoka
cr» het Cubaansche leger werden
Toku», 4 Februari (Domei). In
gearresteerd, terwijl de arrestatie
antwoord op een interpellatie tijvar: het hoofd der politie werd bedens een plenaire zitting van de
volen.
begrootingscommissie
Een en ander geschiedde in vervan
het
u s Van
Afgevaardigden, verband met beweerde opruiende actie, aldus een mededeeling van klaarde de Japansche
minister
president Batista, die het bevel van Buitenlandsche Zaken, Matsuoka, hedenmiddag, dat de toeover de strijdkrachten overnam.
De grondwettelijke waarborgen stand tusschen Japan en de Verwerden voor 15 dagen in v/erking eenigde Staten no£ nooit is gegesteld.
kenmerkt door grootere misverHet congres komt binnen 48 uur standen dan op het oogenblik.
bijeen, om deze acties in bescnouMatsuoka merkte od, dat het
wing te nemen. Er wordt omtrent Amerikaansche volk Japans werden toestand groote geheimzinnigkelijke bedoelingen niet begrijpt,
heid betracht.
terwijl het evenmin Japans werN e w Y o r k, 4 Febr. (Reuter), kelijke kracht beseft.
ln aansluiting op het aericht uit

ï*.

Toen hjj er
door een anderen
interpellant op gewezen
wera,
dat het bandelooze optreden van
de communisten in China
een
overeenkomst tusschen de Nan-

Havana aan de ..New-York Times",
over de door den president van'
Cuba tegen de stafchcfs van leger
en vloot genomen
maatregelen
wordt nog gemeld, dat de wachten
voor het paleis van den president
aanzienlijk zijn versterkt en dat
barricades van zandzakken met
mitrailleurs voor den ingang zijn
opgericht. De gewezen
politiechef, wiens arrestatie bevolen is
was gedwongen op 1 Februari zijn
functie neer te leggen. Afgezien
van deze mededeelingen,
wordt
groote geheimzinnigheid betracht
terzake van den toestand.

Hongarije
De overstroomingen
Boedapest, 4 Pebr. 'Reuter).
De overstroomingen in Hongarije nemen een verontrustenden omvang aan.
De straten in het Zuidwesten
en
het Noordoosten van Boedapest staan
onder water.
Een ijsbarrifre versperde de Donau
in het district Mohacs geheel en al.
Militaire brandweerlieden en vrijwilligers
zjjn opgekomen voor het verlenen van hulp.
Ook de spoorwegtroepen zijn
op
post.
daar de spoorwegverbindingen
waarschijnlijk gevaar loopen.

king-regeering
en Chiang KaiShek
zoo deze ooit zou worden
bereikt
in gevaar zou brengen,
eeide
Matsuoka, dat uit deze
overweging in het verdrag tusschen Japan en de regeermg te
Nanking ook is opgenomen
een
—

—

'

j

clausule, waarbij Japan troepen

!

—

—

1-<

'

Griekenland

A t h e n e, 4 Februari (Reuter).
Hier werd geschat, dat het aantal
door de Grieken gevangen genoBuitenlandsche
Zaken. Ohashi men
Italianen 18.500 man bedraagt.
betrekking
met
tot de verhouding
tusschen Japan en Nederlandsch
steun van
Indië werd afgelegd, kan nog het
volgende worden gemeld
Nederland is
altijd een voorSofia, 3 Febr. (Un. Press).
stander geweest van gelijke rech- Van
betrouwbare zijde wordt verten voor allen en een open-deur- nomen, dat de Grieken om groowelke waarlijk op dien teren Britschen steun verzochten,
politiek,
naam aanspraak kan maken. Het toen generaal Wayell een bezoek
aan Athene bracht. Hun
werd
is moeilijk te zien, hoe het hand- echter medegedeeld, dat de steun
haven van deze politiek, welke evenvan Engeland zal worden uitgeBenghazi gevallen
zeer ln het algemeen belang is als breid, wanneer
is, doch dat het onmogelijk is nu
in het belang van Nederlandsch- direct meer steun te verleenen.
Daarom is men in welingelichte
Indië. zou kunnen worden samengekoppeld met speciale of buiten- kringen van meening, dat de Duitschers thans een poging
zullen
sporige rechten op voorkeurs- of doen om den vrede tusschen Italië
exclusieve basis voor eenige be- en Griekenland tot stand te brengen
de Britten in staat
paalde mogendheid, hetzij Japan zijn voordat
meer tastbaren steun
aan
of een anderen staat. Hier is eco- Griekenland te verleenen en een
nieuw front in het Zuidoosten te
nomie vervlochten met politiek.
openen.
:
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ontwikkeling waarbij wij
hierboven deelden begon zich duidelijker af te teekenen door ce
uitbarsting,
waarin
zich
d<»
„Nitsji Nitsji Sjimboen" cenige
De

overgaf
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Drukkerijen

maanden

onder verantwoordelijkheid van den
dlrlgeerenden
nachtredacteur

>

N. V. Soerabalasch

,

OCHTENDBLAD

stationneert in Menchiang
en
Noord-China.
Zijn aandacht richtend op de

overzeesche
vraagstukken
gaf
Matsuoka aan een anderen interpellant de verzekering, dat de
Chineezen overzee, in het bijzonder die in het Zuid-

zeegebied,
langzamerhand
Japan gaan begrijpen,
doordat
Matsuoka bezwoer zijn pogin- zij hun anti-Japansche houding
gen te zullen
varen. De interpellant, die
verdubbelen om laten dit
onderwerp
clfn
vragen had
Amerikanen het besef van over
wees
Japans werkelijke
erop, dat het
bedoelingen, gesteld,
Japans kracht
en Japans vast- Britsch-Indische congres
achter
beslotenheid bij te brengen. Hij Chiang Kai-Shek staat, waarop
dat het voor
voegde hieraan toe, dat Matsuoka toegaf,
hu
den
Amerikanen Japan noodzakelijk is", dat de

Japan vreest geen oorlog

wenscht
maken,

duidelijk

te Britsch-Indische

volksmassa

Ja-

Japan niet pans werkelijke bedoelingen gaat
het risico
van begrijpen.

dat

vreest
een oorlog te

ten anderen interpellant, Shinnemen om
te ver- zo Imai, antwoordend op een
vraag met betrekking tot de internationale nederzettingen en
Het tri-partite pact
buitenlandsche concessies in China. zeide Matsuoka, dat dit zeer
Erop wijzende, dat hot drievouingewikkelde vraagstukken zijn
dige
aspiraties
wezenlijken.

zijn

verbond een vredesverdrag
is, dat bedoeld is om uitbreiding
van den
oorlog te
voorkomen,
legde Matsuoka er den nadruk
op,
dat Japans buitenlandsche
politiek
zich rondom dit pact
beweegt.
Toen hem
door den interpellant \usuke Tsuruini, den beken-

den schaver, werd gevraagd aanwijzingen te geven terzake van
de grens
van Japans
streven,
antwoorde Matsuoka, dat Japans
ziin vastgelegd in
het fcrl-voudig verbond dat vaststelt, dat Japan het leidersehap
op zich neemt in Grooter
Oost-

bedoelden
Axie.

doch dat hij hoopte op een spoedige regeling. Dezelfde interpel.
lant drong er bij de regeering
cp aan van de belligerente rechten gebruik te m?_ken cm buitenlandschen steun aan Chiang

te verhinderen. Hieroo
antwccrc.de
Matsucka, dat de
regeering zulks overweegt, ercp
wijzend, dat de Japansche legei
en vloot-autoriteiten reeds
v&n
de belligerente
rechten gebruik

\

maken wanneer zulks nooczake-i

lijk is. Hij voegde eraan toe, dat j
nog
niet
besloten is.of al dan.*
niet onder
alle omstandigheden»
van de
bruik zal wordea»2emaaktï£zL.uS'

'

Woensdag, 5 Febr.

Toe maar!

het

bericht

Londen,
3 Februari (A.N.F.),
De Duitsche krijgraad te Breda
veroordeelde een werkman wegens een aanval op een Duitschen soldaat tot 15 jaar gevan-

Bij

volgende

van

A. N. P. uit Londen teekent Aneta aan:
Het is niet altijd prettige copy,
die ons via de Duitsche gecontro- genisstraf.
leerde Nederlandsche radio bereikt. En zeker ls dit het geval
wanneer, zooals hieronder, iemand
als Max Blokzijl het nieuwe
Duitschland tracht op te hemelen.
3 Februari (A.N.P.).
Londen,
mededeeling G. A. van
Weglating
vroeger
dezer
Overbeek.
echter zou oorzaak zijn, dat« een plaatsvervangend hoofdredacteur
juist beeld van de pogingen, die van ~Het Volk", werd benoemd
door den vijand en door hen, die tot hoofdredacteur van het nieuzich als werktuig van den vijand we orgaan der N.V.V. „Arbeid".
laten gebruiken, u-orden gedaan,
Branden
nog onvollediger zou worden. Wij
leven te zeer met Holland mee om
L o n d e n, 3 Febr. (A.N.P.). Tc
niet alles te willen weten wat
daar gebeurt. En zoo moet dit Utrecht ls een huls en te Gorkum
pleidooi van Max Blokzijl worden een garage afgebrand. Bij een brand
in een perceel aan de Troo&tstraat
gezien.
Bedoelde schrijver, die te Den Haag werden vier kleinimmers
langen tijd in Berlijn kinderen,
die alleen thuis waren,
woonachtig was en einde 1940 het gered door het stoutmoedige gedrag
correspondentschap
in
Berlijn van den politle-brlgadier F. van der
voor het Algemeen Handelsblad Graaf.
neerlegde, gaat een serie lezingen
houden over het nieuwe DuitschLevering aan België
land, onder den titel „Ik was er
L o n d n, 4 Febr. (A.NP.). Razelf bij".
Londen, 3 Febr. (A.N.P.V. dio-Lyon meldt uit Amsterdam, dat
In een gisteravond gehouden in- Nederland aan Belglé krachtens een
ton
leiding verklaarde
Max Blokzijl economische overeenkomst 130
het volgende: „Mijn landgenooten tarwe en pootaardappelen zal leveren.
weten te weinig van Duitschland,
bezien de Duitsche situatie door
een beslagen of gekleurden bril. Sr
valt ln Duitschland veel te crltiseeren, doch ook veel te bewonderen. Het Duitsche volk, dat
Crediet bouw vrachtnooit lets tegen ons heeft gehad
fsicl) en de huidige omstandigheden sterk betreurt (sic!) wil, dat
schepen
de Nederlanders niet alleeh kenWashington, 4 Februari
nis nemen van enkele verschijnsaSenaat nam een
len, maar van 411 politieke pres- (Reuter). De aan,
waarbij 350
wetsontwerp
taties alvorens een uitspraak te lioen dollar werd uitgetrokken mll(en
doen. Daarom is het de plicht van behoeve van
den
bouw
van
alle Nederlanders, die Duitschland vrachtschepen.
goed kennen, daarvan getuigenis
te doen, niet te wachten tot het
einde van den oorlog, maar thans, Deensche schepen in dienst
opdat de Nederlanders onbevooroordeeld aan de groene tafel kunvan Engeland
nen plaatsnemen."
Tot zoover dit eerste voorbeeld
New York. 3 Febr. (Reuter). Het
van Blokrtjls poging om de Nedagblad ..World Telegram"
verderlanders tot ander inricht te klaart. dat 38 Deensche
scheoen
brengen. Wij mogen hier opmermet een rezamenlilken
inhoud
ken. aldus gaat Aneta voort, dat van metr dan 250.000 ton. die thans
Blokzijl zegt: ..Ik was er zelf bij". werkeloos liggen in Amerikaans«/ie
Maar hij was er niet bij hoe havens mogelUk ladingen naar EnRotterdam werd plat gebombar- zeland zullen vervoeren indien de
Amenkaansche regeering dit goeddeerd.
Hij was er niet bij, toen in de keurt.
blad voegt hieraan toe. dat
Orebbelinie de Nederlanders zich 20Het
schepen, die in Zuidandere
fier verzetten tegen de massa- Amerikaansche
havens liggen, moinvasie.
gelijk ook zullen worden vrijgegeHij was ln Berlijn, en daar had ven.
hij ook een bepaalden bril op, zeer
beslagen en zeer gekleurd. Want
Weer vlot
het is bekend genoeg, dat lemand
West
Palmbeach
(Florida>, 4 Febr.
die ln Berlijn werkte als corres(Reuter i. Het
passa-

Journalistiek

•

Amerika

e

pondent, alleen dan gehandhaafd
kon blijven wanneer hij van zulk
een gekleurden bril gebruik wilde

majcen.

Amerlkaansche
metende
„Manhattan".
giersschip
24.000 ton. dat op 12 Januari jl." 3p
een zandbank ls geloopen, toen het
van
New York op weg was naar
Callfomie, ls thans weer vlot geko-

Naar zijn serie lezingen zal,
daanran kan men overtuigd zUn, men.
in Nederland niet worden geluisterd door rechtgeaarde Nederlanders. Men zal den naam Blokzijl
onthouden en voor dezen schrijver
zal later in wij Nederland geen
plaats meer zijn.

De spaarbanken

Londen,

3 Februari (A.N.P.)
Nederlandsche
postdienst
deelde mede. dat de stortingen
de spaarbanken in December
op
'}£> millioen eulden bedroegen
en
de terugbetalingen 29.! millioen
De

ÉTulden.

Langdurige

vorst

Londen. 3 Februari (A.N.p.).
In Januari was de Nederlandsche
binnenvaart door de vorst grootendeels vastgelegd, hetgeen leidde tot ernstige vervoersmoeilijkheden. ln het bijzonder in het
zuiden,

waar
alle waterwegen
waren dichtgevroren. In de andere deelen van het land
bleef een
beperkt, verkeer te water mogelijk. doch ijsbrekers moesten dag
en nacht werken.
De

vorst is

verantwoordelilk
voor dp nijnende melkschaarschte. welke tusschen 5 en 12 Januari te Den Haag, Amsterdam
en Rotterdam heerschte. Tot be-

strijding van den nood werd een

kwantum melk van vilf millloen
liter tjit het Noorden. Oosten en

Zuiden besteld. De aanvoer had
plaats in tank-auto's
en motorbooten. doch de door het iis gladde wegen en de bevroren kanalen
vertraagden den aanvoer.

Enkele bijzonderheden

De positie van Ned-Indië
Een commentaar der
„Asahi Sjimboen”

Kitty is ad rem!
-

De buitengewone leger-

begrooting
T o k 1 o, 4 Febr. (Domei).

De
tot
buitengewone
legerbegrcotlng,
een
totaal bedrag van 4.880.000.00 T,
yen, welke thans ln behandeling 11
by de begrootlngscommlsfie van het
vergeten
Huls van Afgevaardigden, heelt be-J
,Zoodra de huissleutel
wordt begint de liefde te minde- treaüng op de uitgaven van April I
(
'1941 tot Januari 1942.
ren......"

Weer overwinningen
gemeld

Horoscoop

(Domei).
Nankins, 3 Februari
De Japansche
troepen,
die &&
i

voor

vastbesloten campagne Toeren om
de Chungking-legers onder generaal Tang En Po uit het gebied
langs den Peking-Hanko W-spoofweg te
verdrijven, besloot met
succes op groote schaal uitgevoerde operatics, waarbij de dertiende
cn achtenvijftigste
Chineescne
legers vernietigend werden verslagen,
aldus maakten Japansche
legerautoriteiten alhier bekend.
Van officieele zijde
wordt bekendgemaakt, dat de resultaten
van genoemde campagne zijn,
dat de Chineezen 6295 dooden or
het Huis van Afgevaardigden, dat het slagveld achterlieten, terwijl
ook de kwestie van den doorvoer
gevangenen werden gemaakt.
1 buit
van goederen langs den SiberiDe
omvatte vijf loopgraafschen spoorweg zal worden bekemortieren.
zeven stukken antiken met het oog scherp gericht tank-geschut,
zware
veertien
machinegeweren. 59. lichte machiop de ontwikkelingen in de internegeweren en 2141 geweren,
nationale situatie.
alsmede een niet
bekendgemaakte
Verhooging van productie hoeveelheid
munitie.

5. Februari, „Waterman".
Voor
hen, die op dezen dag geboren zijn,
liggen de beste uren van den.dag tusschen 10 uur v.m. en het middaguur,
van 4 tot 6 njn. en van 9 tot li njn.

—

Tokio, 4 Febr. (Reuter). De
vereeniging van leden van het
waarvan in feite alle
parlement
leden van het Huis van Afgevaardiende heden in
digden lid zijn
het Huis een resolutie in, waarin
er bij de Japansche regeering op
aangedrongen werd maatregelen
te treffen tot verkrijging van een
verhoogde productie van de voornaamste artikelen en van rijst,
het hoofdvoedsel ln Japan.
De Fransche delegatie
De tekst van de resolutie luidt:
„Vermits Japans onveranderlijke
Febr. (United Prgss).
politiek is, het vestigen van een
Officieel wordt gemeld, dat
nieuwe orde en een sfeer van gede
welvaart
in Fransche delegatie naar de
meenschappelijke
vreGTsoter Oost-Azië; vermits de aldesconferentie te Tokio onder leiding van Georges Gautier. dlreclesomvattende staat van nationateur-generaal van de
regeering
le defensie moet worden vervol-

—

Indo-China

—

—

De wapenstilstand
<

maakt door het overwinnen van
alle moeilijkheden en nademaal
een verhoogde productie van de
artikelen en voevoornaamste
noodzakedingsstoffen dringend
lijk is, wofdt er hierbij bij de redefinigeering op aangedrongen
tieve maatregelen te nemen ter
verkrijging van verhoogde productie van ijzer, steenkool en andere
noodzakelijke artikelen, zoowel als
van voedingsstoffen, teneinde voor
de voorziening van rijst minder
afhankelijk te zijn van het buitenland".
De veiligheid van het rijk

T o k i o, 3 Febr. (Domei). Speciale
volksvertegenwoordigers zullen ln alle
voorname
steden worden geplaatst
teneinde spionnage-activiteit tegen te
gaan, e.e.a. als gevolg van de dezer
dagen in werking getreden „national
delence securlty act'', aldus deelde
van
Kaname Akiyama, het hoold
het bureau voor crimlneele zaken van
het departement van Justitie
voor
een speciale commissie van het Huis
van Afgevaardigden mede. Akiyama
verzekerde, det de nieuwe wet niet
zal
worden gebruikt voor politieke
en de grootst mogelijke
doeleinden
voorzichtigheid zal worden betracht
daar
by arrestatie van verdachten,
zulks vèrreikende gevolgen kan hebben
de
op
Japansche financiën,
diplomatie en economie.
T o k 1 o, 3 Febr. (Domei). Het
ministerie van Bultenlandsche Zaken
maakte de benoeming bekend
van
Masatoshl Akiyama, consul-generaal
te Sydney, als eerste secretaris
van
de
Japansche legatie in Australië.
Shlnlchl Shibusawa, thans secretaris
op het ministerie van Bultenlandscne
Zaken, werd benoemd tot eersten
secretaris
van de Japansche ambassade
in China. Arata Sugihar*.
eerste
secretaris van de Japansche
ambassade ln China werd aangesteld
als consul-generaal te Nanking. ï-u-mio Miura werd benoemd tot tweeden
secretaris
van
de Japansche ambassade in Spanje, Yuzo Isoco, tweede
secretaris van de ambassade ln China,
werd aangesteld tot consul-generaal
te
Rangoon, Katsumi Ono, tweede
secretaris van de legatie in Panama
werd benoemd tot hoofd van de tweede afdeellng van het bureau voor
Amerlkaansche zaken van het ministerie van Buitenlandsche Zaken.

T o k i o, 4 Februari (Domei).
De démarche van de Nederlandscbe regeering door tusschcnkomst
van den Nederl&ndschen gezant
te Tokio, generaal Pabst, ais een
door Engeland geïnspireerde daad
verwerpend,
betuigt het blad
„Asabi Sjumboen" insteim/iing
met de verwerping van genoemd
protest door de Janansche regeering. De „Asahi" ziet voor de Nederlandsche regeering geen reden
zich te bemoeien met de verklaring, welke Matsuoka den 21sten
Bodemrijkdom in BinnenJanuari j.L voor het Japansche
parlement heeft afgelegd, waarbij
Mongolië
hij Nederlandsch-Indië en Fransch
T o k i o, 3 Febr. (Domei). Dl.
Indo-China betrok in een voorstel
Shojl Kanal, eerste adviseur bij de
om een sfeer van gemeenschapregeering van Mengehlang (ln Bitmen.
pelijke welvaart te scheppen, zegMongolië)
hedenmiddag te
gend:
„Nederlandsch-Indië
en Tokio terug. keerde
verklaarde
tegenKanal
Fransch Indo-China, ware het alover persvertegenwoordigers, dat de
leen reeds om geografische redenen, zijn voor ons land van het werkzaamheden voor de exploitatie
grootste belang. Daarom moet de van steenkolen en ijzererts ln Binnengoede vorderingen maken
situatie, welke de ontwikkeling Mongolië
van deze natuurlijke gemeenschap en de bevolking van Mengehiang is
Japan samen te
vastbesloten met
in den weg staat, worden verholwerken voor het bereiken vsn
een
pen, en relaties van goede nabuurschap worden nagestreefd teneinde nieuwe oïde ln Oost-Azië onder leiding
van Japan, in het bijzonder na net
wederzijdsche welvaart te ontwiktot stand komen van het drie-mogendkelen."
De „Asahi" ziet „geen reden heden-verdrag tusschen Japan, Italië
en Dultschland.
vor de

Nederlandsch-Indische aute
Londen, 4 Febr. (A. N. P.). toriteiten om zich ongerust
Een reiziger, die te Lissabon is maken, wanneer hun bedoelingen
eearriveerd na een bezoek aan eerlijk zijn.
Minister Matsuoka verklaarde
Nederland en België, en den 31sten
Januari uit Brussel is vertrekken, in antwoord op interpellaties tegenover de begrootings-comqüssie
verklaarde eeen teekenen te hebvan het Japansche Lagerhuis, dat
ben gezien, dat Rotterdam als inde Nederlandsche gezant de Javalsbasis wordt voorbereid.
regeering mededeelde
levensmiddelen-positie
De
in pansche
uit naam van NederNederland is ongunstiger dan die „slechts
in België, en de reiziger kreeg ook landsch-Indië te mogen spreken,"
De „Asahi" zet uiteen, dat Japan
den indruk
dat. de Nederlanders
..teer bezorgd" is over eenige wijmeer verbolgen zijn over de beziging in de status quo van
zetting door de nazi's dan de BelNegen. Dit wordt duidelilk door hen derlandsch-Indië, zooals ook reeds
getoond.
door den vroegeren Japanschen
Hoewel de Duitschers de Belgen, minister van Buitenlandsche Zainzonderheid de Vlamingen, meer ken. Arita, op den 15den April van
tegemoetkomend' behandelen
dan verleden jaar is duidelijk gemaakt.
„Wij
de Nederlanders, wordt de levenszouden duidelijk willen
middelenpositie in België slechter. maken, dat Japan zich niet aan
Zelfs de welgestelden kunnen zich de bestaande relatie zal houden,
geen extra-voedsel koopen.
wanneer de status quo van Nederlandsch-Indië door militaire actie,
onzichtbare vreedzame
actie of
berusting van de zijde van Nederland door een andere mogendheid
wordt gewijzigd," aldus stelt de
„Asahi" vast.
Erkennende, dat de
sfeer van
gemeenschappelijke welvaart niet
in korten tijd kan worden gerealiseerd. herinnert het blad eraan,
dat Matsuoka verklaarde, dat de
momenteel te
Batavia
plaats
vructende besprekingen beperkt
zijn tot „aangelegenheden, welke
van groot belang zijn. zoQals olie
en andere belangrijke producten,
besrekingen. nietteen dat deze
genstaande ze een zuiver economisch karakter dragen,
tevens
„eenkwestie van leven of
dood
voor ons" beteekenen.
„Japan zal de
besprekingen
tusschen Japan en NederlandschIndië
voortzetten ln het ware
«Jicht van de sfeer van gemeenschappelijke welvaart."

MOPSY

—

Diplomatieke mutaties

Japan

Het

China
Een Japansche overval
Ergens in

China. 3 Februari

Eenheden van de Japansche leger-luchtmacht ondernamen hedenmiddag een aanval op
in
Nanyang
Zuid-Honan, een
strategische
positie, welke door
de legers van generaal Tang En Po
wordt bezet, en wierpen een groot
aantal
bommen om militair.» instellingen, terwijl de vluchtende
Chlneesche troepen met machine(Domei).

geweren werden beschoten. Alle
vliegtuigen, die uitstekende resul-

taten

hebben

veilig terug.

bereikt, keerden

En een luchtaanval

in Midden-China. 3 Febr.
Chineesche opslagplaatsen ten Zuiden van het station te
Lengshuitan in Hunan
werden
aanvallen van Japansche
door
marinevliegtuigen verwoest, aldus
pers-afdeeling
maakte de
van
Ergens
(Domei).

z&i

staan.

e o verige drie leden bev Ginouves,
chef van de
i«
afdeeling
buitenlandsche
zaken
van het politieke bureau.
e£ verluidt, dat de
delegatie
van lndo-China op 5 Februari a.s.
per vliegtuig uit Hanoi zal vertreken den volgenden morgen te
ken
Tokio wordt verwacht.
«

willen zijn. Die kan doen wat ze wil
zonder dat iemand haar tegenspreekt

„Weet je, ik zou de zee

"

te takken en boom en ln het diepe
water onder te brengen, zoodat
wanneer het's winters hard .vriest,
zij toch nog onder het ijs kunnen
komen door den hoogen water-

Soerabaia
Lezing

over

Canada

Door dr. W.N.G.

van

der

~„H

De Japansche missie

Sleen

Gisteravond heeft onze Nederlandsche globetrotter d r. W. N.
G. van der Sleen voor
de leden van den Kunstkring en
van de Natuurhistorische vereenieen voordracht gehouden
ging
over „Beren, toevers, bisons in
Indianen in Canada".
De voordracht werd ingeleid
door m r. J. P. M o o y m a n.
Dr. van der sleen
begon met te wijzen op de enorme
uitgestrektheid van het Canadeesche vasteland. Om van de Oostkust, die een typisch vastelandsklimaat heeft naar de Westkust te
komen, moet men vijf dagen in

Saigon. 3 Februari (Domei). Generaal majoor Raishiro Sumita
en andere leden van de Japansche
militaire missie, die morgen naar
Hanoi zouden terugkeeren, wijzigden hun voornemen en besloten
nog eenigen tijd te Saigon te blijven teneinde de situatie in de
grensgebieden tusschen Indo-China en Thailand te bestudeeren.
Intusschen is de Japansche consul-generaal te Hanoi. Fuji Minota,
hedenmiddag vroeg per vliegtuig
naar Hanoj teruggekeerd voor den sneltrein zitten. Quebec
is
consultatie.
nog een echte Fransche stad. Een
geweldig hotel herinnert aan den
landverhuizers, in de
Aanvang der besprekingen tijd van de 1910
tot
1914. Toen
jaren van
Ten aanzien van de vredescon- kwamen er elk Jaar' 400.000 emiferentie te Tokio tusschen Thai- granten aan, onder wie ook vele
land en Indo-China, volgend op de Nederlanders. Spr. toonde
verwapenstilstands
overeenkomst, scheidene lantaarnplaatjes van de
welke op 31 Januari j.l. aan boord wijze, waarop deze menschen in
van een Japansch oorlogsschip ter hun nieuwe woonplaatsen leven.
hoogte van Saigon werd eeteekend'. Om de steden kweeken zij groenverklaarde de plaatsvervangend ten; verderop zijn het de uitgewoordvoerder van het Japanschc strekte tarwevelden en daarachter
bureau van inlichtingen, dat de zijn weer
de prairies,
besprekingen te Tokio op 7 of 8 rende bergstreken, met de schittehun prachdezer zullen wcfrden aangevangen. tige meren. Daar la het
ook dat
de wilde dieren leven, al waren
De Thailandsche delegatie zij naar do verhalen en de lantaarnplaatjes en films van
dén
Bangkok,
3
Februari
(Domei). De Thailandsche dele- heer van der Sleen te
gatie
lefding van prins oordeelen, niet zoo <rg wild. In
onder
prairies leven de bisons
die,
Varnvaidyakara
Varavarn za! de
beschermd, 2ich
waarschijnlijk
Woensdagochtend thans gelukkig
kunnen handhaven. In de zeventi0600 H, u pervlieB tul K
v »n
ger jaren van de vorige eeuw leef.
naar Tokio vertrekken, waar bier
zij
aan ae
vredesbesprekingen zal den er nog honderdduizenden van
doelnemen. De
delegatie wordt jdeze krachtige dieren, maar toen
Donderdagochtend te Tokio ver- de blanke Jagers kwamen was het
wacht.
spoedig afgeloopen. In 1890 waren
er nog maar zestien over. Thans
lis ten groot stuk land voor de
De Fransche delegatie
instandhouding van den bison bejslemd.
Hanoi. 3 Februari (Domeii. De
In de sparrenbosschen is het
Fransche delegatie voor de vredesbesprekingen te Tokio zal worden heerlijk, want al brengt de wingeleid door Georges Gautier, een ter 20 tot 30 graden onder nul, het
is er zoo windstil dat de koude,
departements-directeur. en drie als
de zon schijnt vrijwel
niet
andere leden, onder wie Ginouves.
is.
hoofd van de afdeeling buitenland- merkbaar
In het schitterende ka'ksleensche aangelegenheden van het pogebergte, waarin zich tairijke melitieke bureau, aldus werd officieel ren
bevinden en waardoor zich
bekendgemaakt.
wilde bergbeken en groote rivie-,
Gemeend wordt, dat de Fran- ren kronkelen, leven dc beren, de
sche delegatie den sden dezer Ha- edelherten, de elanden en alle andieren uit het hooss Noorden.
noi zal verlaten. Zij reist per vlieg- dere
De heer van der Sleen
tuig en wordt den 6den te Tokio
heeft met zijn vouwkano dit geverwacht.
bied doorkruist. Van het eent
meer naar het andere ging het,
Nieuwe schending?
van de eene rivier over naar de
volgende. De lantaarnplaatjes en
B a ngk o k, 3 Febr. (Reuter). de vertoonde films getuigden van
In he<t op 3 dezer door de Thai- de grootsche ongerepte schoon,
landsche legerleiding uitgegeven held van dit land uit duizenden,
communiqué
wordt melding ge- waar de dieren de menschen nie',
maakt van een nieuwe Fransche schuwen.
schending van de tusschen ThaiDaar leven ook de Indianen nog,
land en Indo-Ohina gesloten wa- met hun arendsveeren, en Jassen
penstilstandsovereenkomst.
van hertenleer met lange franjes
Het communiqué
vermeldt drie om de steek-vllegen en -muggen
treffens in het Sisophon-district. mee te verjagen. Voor elke veer
Beweerd wordt dat de neutrale moeten
zij een bijzondere daad
zone werd geschonden door een gedaan hebben. Eens in het Jaar,
Fransche
patrouille,
bestaande in de lente trekken zij naar een
uit zes man, van wie 1 man ge- groote weide op, voor den zonnedood werd, terwijl 4 man gevan. dans: dan worden allerlei spelen
gen werden
genomen. De zesde gehouden.
Na de pauze
wist te ontsnappen.
vertelde
d r.
der Sleen over zijn
Een uur later trachtte een ge- van
heel regiment met twee tanks de- bezoek aan .Grijze Uil", een ouden
zelfde zone binnen te dringen. Indiaan, die zelf vroeger vallenHet werd echter
was gewees*,
teruggeslagen, zetter voor bevers
terwijl ook de derde
poging der maar die later de dieren ging beFranschen om de zone binnen te schermen in het „land van den
Noord-Westenwind". Daar heeft
dringen, werd verijdeld.
dr. van der Sleen ook
In
communiqué
een
ander
prachtige opnamen kunnen mawordt een uitleg gegeven van de ken van het
leven van deze, an
tegenwoordigheid van een Japan, ders zoo
schuwe
dieren. Deze waschen torpedobootjager te Bangterbouwkundige
ingenieurs
zijn
kok. Het communiqué verklaart eigenlijk nachtdieren.
Zij bouwen
dat de
_

Verwacht heden van Uw medemenschen geen attenties, zelfzucht'ïaljften
slechts tot eigen
aangelegenheden
bepalen. De verlokking der vreugde
doet de menschen hun verplichtingen
jegens anderen vergeten. U zult er
nimmer verkeerd aan doen,Uw vrienden en familieleden op dezelfde
te
behandelen
als Ü zelf behandeld wenscht te worden. Op dezen
dag zal vertrouwen een belangrijke
factor vormen van hetgeen U doormaakt. Laat het Uwe niet door twijfel of achterdocht verloren gaan, indien U geluk wenscht te beleven. Indien U Uw oogen sluit voor andermans fouten en slechts hun deugden
in aanmerking neemt, zult U hiervoor
beloond worden. Redelijke verzoeken
zullen heden waarschijnlijk worden
ingewilligd, want de menschen bevinden zich heden in een goede stemming om welwillend te zijn.
Vrouwen, die op den sden Februari
geboren 2ljn, hebben evenveel sociale
aspiraties als beroeps- of commercieele ambities. U zult zeer hard moeten werken voor hetgeen U wenscht
te bereiken, doch U zult uiteindelijk
succes hebben en moogt U dus nimmer laten ontmoedigen. Liefde is iets,
dat U moet onderhouden, en nimmer
moogt verwaarloozen of onverschillig
behandelen, want het kan U meer
geluk brengen dan al het. geld, dat U
vroeger of later zult krijgen. In het
bijzonder als schrijfster, leerares, musicienne. artlste, actrice of blnnenhuis-decoratrice zult U aanzien en financieele vrijheid verweven.
Mannen, die op dezen dag geboren
zijn, zullen succes hebben, indien zij
niet te ernstig zijn. De beste beroepen,
welke U kunt uitoefenen, zijn rechtsgeleerde, arte, architect, ingenieur,

stand vóór den dam. Deze dieren
lijn zoo intelligent, dat men van
intuïtie eigenlijk niet meer mag
spreken.
T>e schitterende fotografLscne acteur, verkooper en constructeur.
opnamen rechtvaardigden volko<Nadruk verboden).
men spr.'s enthousiaste betoog. De
aanwezigen hebben dan ook met
groote belangstelling de voordracht gevolga.
Luistert
dankte
Dr. J. H. Coe r t
dr. van der Sleen voor
N.I.R.OJL
het gebodene en zeide verheugd
Zendtijden:
te zijn te kunnen meedeelen dat
06.00—08.00; 11.00—14.30; 17.00—
over een half Jaar nogmaals een
voordracht te Soerabaia over een 23.00
anderen
zwerftocht zal worden
Nieuws: 06.30 ; 07.30; 13.20; 14.20;
gehouden.
19.00 en 22.00.
A.R.V.O.

naar

Bridgerubriek

van

de

Zendtijden:

07.00—08.30; 11.00—14.30; 16.30—
23.00.
Nieuws: 07.30; 13.20 en 19.00.
NIEUWS UIT BUITENLAND.
8.8.C. 00.30 (Ned.) golfl. 30.96,40,59.
Het
van voorzorgs06.15 (Eng.) goin. 25.53, 30.96,
49.59.
maatregelen
(Eng.) golfl. 25.53.
„Weest U s.v.p. zoo goed, uit19.30 (Ned.) golfl. 25.53.
spraak
te doen in de volgende San Francisco 20.00 (Eng.) golfl.
kwestie", zoo schrijft ons een on31.02.
zer bridge-enthousiasten.
Tokio 20.20 (Ned.) golfl. 25.39.
„Moet Zuid in de troefkleur een- 8.8.C. 20.30 (Eng.) golfl. 25.53.
maal, tweemaal of in het geheel
21.15 (Ned.) golfl. 25.53.
niet snijden?''
Australië 21.15 (Eng.) golfl. 25.25.
Noord is Oever.
31.38.
Geen der partijen kwetsbaar.
Singapore 21.30 (Ned.) golfl. 41.38.
Australië 21.45 (Ned.) golfl. 25.27,
31.38.
San Francisco 22.00 (Eng.) golfl.

Vier Azen

treffen

0&30*

31,02.

8.8.C. 33.30
(Eng.) golfl. 25.53,
31.55, 49.10.

r.

regeering tijJapansche
de
wapenstilstandsonderhandelingen te Saigon de regeering van Thailand in kennis stelmet het feit, dat zij het noodig
de Japansche marine-luchtmacht de
bekend. Het bombardement zetten achtte een torpedobootjager naa."
teneinde de
bekend. Het bombardement zette Bangkok te zenden
brand, terwijl een groep opslag- verbinding tusschen de Japansche
plaatsen geheel is verwoest. De Ja- legatie te Bangkok en de Japanpansche vliegtuigen keerden veilig sche regeering
te vergemakkelij-

terug.

Woensdag:,

REden

pro-Duitsch

bureau ran tofcenttagen wlfrp een
nieuw »&i op de situatie, heerschend tusschen Japan en de
Sovjet-Unie. Na de sluiting van
de modus-vivendi betreffende de
vLsscheril op 20 Januari tusschen
aldus
Japan en de Sovjet-Unie
verloopen de
de woordvoerder
tusschen
onderhandelingen,
die
beide landen worden gevoerd >voor
het sluiten van een fundamenteel
of een permanent vissche rij verdrag, zonder moeilijkheden.
Inmiddels hebben de Russen
hun bereidheid uitgesproken tot
het Toeren van besprekingen voor
het sluiten van een handelsverdrag, aldus de woordvoerder.
De minister van Financiën Isao
Kawada verklaarde hedenochtend
voor de begrotingscommissie van

2

Waarheen vandaag?
J film en eenre

Bioscopen

Pas

Pas

„In werkelijkheid

!Ro

Gone wlth
the wind

Capitol

Hoofdrollen

i

LesJl*.

Howa-d
Vlvten

.)

Lel£h.

speelde West

een Klaveren voor, Zuid nam den

City

X married
adventure

Ar.

slag en sneed onmiddellijk op
Schoppen
Vrouw. Oost maakte
den Heer en speelde <en Ruiten
terug naar het Aas van West. Darrao
Dod?e
City
Hierna maakte West Harten Aas
en liep met een Klaveren weg. Nu
jmoest Zuid nog alle slagen maken
en wist niet erg goed, hoe hij de
°« d;a
troef hanteeren moest. Hii speelde Kranjgan
vrouwen
het Aas uit den fc'linde en

verloor.
..Noord maakte eei.lze hatelijke
opmerkingen en Zuid gaf eenigc,

niet minder welgemeende, antwoorden. De vraag is nu als volgt:
Noord beweert, dat Zuid tweemaal
)n troef had moeten snijden, terwijl Zuid volhoudt, dat men eerst
op de Vrouw
snijdt en daarna
tracht dsn Heer er uit te slaan.
Beiden zijn het er over eens, dat
het spel in c a s u bijzaak is:
zij willen alleen maar weten, wat
de gemiddelde kans op succes ls".
WIJ moeten helaas al weer opmerken. dat geen der compagnons
gelijk heeft. De Juiste methode
voor Zuid is: den eersten Klaveren slag in den Blinde te nemen
en Schoppen Aas na te spelen.
Indien èr een honneur valt, ls d»
verdere werkwijze licht verstaanbaar. Vallen er alleen lage kaarten. dan spetlt Zuid met een andere kleur naar eigen hand terug
en speelt opnieuw troef naar de
Dummy. Hoewel deze wijze van
spelen wel eens een slag in troef
Kost,
die
anders gemaakt had
kunnen worden, verliest zij practisch niet meer dan één slag. En
aangezien
Zuid een
troefslae
m ?«_ c
*
verliezen, had hij due
methode moeten toepassen.
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Max Blokzijl
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Japansche offensief

|

Nieuws over Nederland

Rusland en Japan

dens

ken.

schitterende

nesten,

sleepen

het

materieel met hun bek en voorpooien aan. Hun staarten gebruiken zij niet, zooals in de boeker,
vaak beweerd wordt, om te „metselen", maar om mee te zwemmen
en er noodseinen mee te gever.,
wanneer gevaar dreigt. Zij slaan
aan hard op het water wat zeer
ver hoorbaar is. Zij dammen de
rivieren af om de met bast bedek-

KLEINE TENNISCLUB

„CRISTIXOL", voor verma-

op Zaterdagmiddag,
baan Boengkoelpark, kan nog
één Jozjgedame (geoefend speelster) opnemen. Br. onder No.
1064 bureau van dit blad.

voor maandielijksche klachten
succ. gegarand. ƒ 1.75,
f 5 75 '
Bij vooruitbetaling
franco thuis.
Rembours: f 0.75 erbij
Fa. DE INDISCHE KRUIDEN
Gang Tengah 22
Semarang.

spelend

a

gering onschadelijk ƒ 1.75, ƒ 3.25
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