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Shanghai, 7 Jan. (Reuter).
ARBEIDERSVERLOVEN AFGEBROKEN
Zaterdagmorgen, even voor 9 uur,
5-' ■ ■
heeft een mislukte poging plaats geLtn d e n, 7 Jan. (Reuter). Alle
arbeiders,
die werkzaam zijn aan de
had om den Engelschman G o d f r e y
Siegfriedlinie
en zich momenteel met
Phillips, secretaris-generaal
verlof bevinden, werden door middel van
van de Internationale Nederzetting,
een speciale kennisgeving door de Duitte
vermoorden.
sche radio gewaarschuwd om Maandag
keete
terug
en Dinsdag naar de linie
werd n.l. door twee Chineezen,
Duitschland en de Neutralen ren. Speciale treinen staan gereed om diePhillips
aan den kant van den
ricksha's
in
de mannen naar de linie terug te voewachtten,
beschoten, toen hij in
weg
ren.
Be r 1 ij n, 7 Jan. (A.N.P.). Van
een auto naar zijn kantoor reed. Niesemi-officieele zijde wordt verklaard, dat
Charles Morice schrijft in L e P e t i t mand werd getroffen. De aanvallers
de vredesdenkbeelden, die in het buiP a ri s i e n dat het Fransche zware wisten te ontsnappen.
tenland aan Duitschland worden toegegeschut de Duitsche dorpen aan het
schreven, dienen te worden gekwalifiGodfrey Phillips verklaarde tijdens
geheele front beschoot. In deze dorpen
ceerd als een manoeuvre van de Westeeen interview, dat hij aan den correszijn groote Duitsche eenheden ingekwarlijke mogendheden om eigen zwakte te
tierd, van waaruit patrouilles worden pondent van Reuter toestond, het
verbergen. Duitschland heeft slechts één
volgende „Wij reden in een auto, toen
uitgezonden.
doel, n.l. het Duitsche volk eens en voor
twee Chineezen, die ricksha's voorttrokzy zijn zestien tot
twee-en-twintig
al te bevrijden van de aanvalt en vervan den kant van den weg plotseken,
nietigingspogingen der Westelijke mokilometer van het Fransche front gele- ling uitschoten en voor de auto gingen
gen.
gendheden.
staan, met het doel klaarblijkelijk de waMorice voegt hieraan nog toe, dat de gen te blokkeeren. Toen de auto langzaDe neutrale leden van den Volkenbond Fransche
artillerie langs het geheele mer begon te rijden, trokken de mannen
werden er door de B e r 1 i ive r Börfront in actie kwam, teneinde het werk hun revolvers en losten schoten op belde
senZeitung van beticht gezavan de Fransche verkennings-patrouilles ruiten. Ik wierp mij op den bodem van
menlijk verantwoordelijk te zijn voor de te .vergemakkelijken.
de auto en gaf den chauffeur opdracht
handelwijze van Engeland en Frankrijk,
weg te rijden, wat er ook in den
snel
viel Zaterdag en Zondag
Overigens
om, In strijd met de bepalingen van het
weg stond en zoo zijn wij dan ontsnapt.
volkenrecht, van de mandaat-gebieden slechts patrouille-activiteit te melden.
als oorlogsgebied gebruik te maken en
De auto werd getroffen door zes
bepaalde, in het Oostelijke gedeelte van
kogels. De politie heeft nog geen aande Middellandsche Zee gelegen manOVERSTROOMINGEN IN PORTUGAL wijzing, of de aanslag op politieke grondaatgebieden te gebruiken voor de saden is gebaseerd dan wel slechts een
mentrekking van een leger.
Lissabon,
7 Jan. (Transocean). persoonlijke bloedwraak is.
De stortregens van de laatste dagen
hebben desastreuze gevolgen gehad. Het
geeenige
dagen
Het blad verklaarde
geheele gebied van Midden Tejo werd
van
den
lidmaatschap
het
leden dat
„MANHATTAN” AANGEHOUDEN
volkenbond onvereenigbaar is met het overstroomd en vele duizenden personsn
werden
dakloos.
bewaren van neutraliteit in den huidiNew York, 7 Jan. (Reuter). Volgen Europeeschen oorlog. „Geen theois
tot
Rio
Douro
eveneens
ver
bogens hier ontvangen berichten hebben
De
retische constructie, hoe bekwaam zij ook
zoodat
gestegen,
peil
ven
haar
normaal
Britsche contrabande-autoriteiten de
in elkaar gezet moge zijn en geen po- het verkeer in de haven van Porto bijna de
aanhouding
van het Amerikaansche
ging tot isolatie, zooals plaatshad, bij
is
Een
Manhattan (24000
passagierstrein
passagiersschip
geheel
verbroken.
de behandeling van het Finsche vraagton)
op de baan tusschen Porto en Dua ontgelast, toen dit schip te Gibraltar
stuk, kunnen de neutrale leden van
spoorde
gevolg van een aardschui- aankwam. Het schip zal op contrabande
Volkenbond vrijwaren tegen hun geza- ving. De als
locomotief
van den trein stort- worden onderzocht. De-„M a n h a t
menlijke verantwoordelijkheid, zoolang
de
Rio
Douro.
De machinist en de t a n" vertrok den 30sten December
zij niets doen of lid van den Volkenbond te in
, ■
van New York'naar .Genua.
verdronken.
stoker
schrijft het blad.?-- £

Nederland

.

Stockholm weet „nog” van niets
Amsterdam, 7 Jan. (Transocean)ln welingelichte politieke kringen verluidt het, dat de Britsche
regeering niet-officieel aan de Zweedsche regeering
heeft gevraagd of Zweden bereid zou zijn een Britsche
garantie voor zijn integriteit te aanvaarden. Verklaard
wordt, dat het Britsche garantie-aanbod gedaan werd
langs dezelfde lijnen als de Britsche waarborgen aan
Polen, Turkije, Griekenland en Roemenië werden verleend. Verwacht wordt, dat Frankrijk het Britsche voorbeeld tot veiligstelling van Zweden tegen aanvallen van
derden zal volgen, ;
Nog niet......
De Zweedsche Minister van Binnenlandsche Zaken Guenther verklaarde
tegenover
den
correspondent
van
Transocean, dat de Zweedsche
Regeering totdusverre geen aanbod van
Engeland of Frankrijk heeft ontvangen
betreffende de verleening van garantie
alsmede betreffende een verdras voer
wederzijdschen steun. Deze verklaring
van den Minister wordt in politieke
kringen breedvoerig besproken.

In deze kringen werd wel acht
geslagen op een officieele tegenspraak, doch er wardt ter zelfder
tijd op gewezen dat het laatste woord
betreffende het al dan niet juist zijn
van deze geruchten, die Zweden van
uit Holland bereikten, nog niet is
gesproken.

Er wordt opgewezen dat zelfs in Nederlandsche kringen nadrukkelijk wordt
verklaard dat het Britsche aanbod niet
langs de
gebruikelijke
diplomatieke
kanalen
werd gedaan, doch aan het
verantwoordelijke ministerie te Stockholm werd voorgesteld langs andere

kanalen.
De kwestie inzake de houding van
Zweden ten aanzien van Finland zal
het voornaamste onderwerp van bespreking zijn, wanneer het parlement
Maandag weder bijeenkomt, hoewel in
•verband met de delicaatheid van de siwaarschijnlijk geen openbare de-

batten zullen worden gevoerd. Verwacht
wordt dat de regeering de situatie aan
de partijleiders zal uiteenzetten terwijl
het debat waarschijnlijk niet eerder dan
de daaropvolgende week zal worden ge-

Finland, doch dat een gedeelte moet
dienen om in de eigen behoeften van
Zweden te voorzien.

Hieraan wordt toegevoegd dat men in
Engelsche militaire kringen steeds meer
geneigd is te gelooven dat de Finsche

successen indirect doch niettemin belangrijken invloed zullen hebben op den
Britsch-Duitschen oorlog, in zooverre
dat Duitschland mogelijk zal besluiten
om teneinde Rusland te helpen die neutrale landen aan te vallen, welke wapenen aan Finland leveren.
Zoo zou Finland mogelijk het'middelpunt kunnen worden van een zich steeds
uitbreidenden oorlog. Deze meening
werdt ook gedeeld door de militaire correspondenten. van andere, Engelsche

dagbladen.

'

Steun aan Finland
De diplomatieke correspondent van de
Daily Telegraph meldt dat
in de Britsche hoofdstad nog steeds besprekingen gaande zijn met vertegenwoordigers van de Scandinavische landen, namelijk over het vraagstuk op
welke wijze Finland het best kan worden geholpen. Bij het begin was er een
moeilijkheid te zien in het feit dat niet
voldoende voorraden oorlogsmateriaal

Daily Telegraph" meldt
voorts dat het officieel werd tegengesproken dat de Bank of England aan
Finland een leening van 10 millloen
De

pond sterling zou

toestaan.

De Oorlog in Finland

Mogelijke

De militaire correspondent van de

uitbreiding

van het oorlogstooneel tot Scandinavië wordt in een hoofdartikel, gepubliceerd door de Göteborgs
Handel s-o ch Sjöfartstidn ln g uitvoerig behandeld. Wijzend
op de noodzakelijkheid voor Zweden om
de steunverleening aan Finland voort te
zetten en den nadruk leggend op den
wensch van de West-Europeesche mogendheden om troepen en oorlogsmateriaal via Zweden naar Finland te zenden, bevat het artikel de volgende opmerkenswaardige punten, die een nieuw
licht werpen op de politiek van Zweden.
Zweden kan den doorvoer van oorlogsmateriaal naar Finland, afkomstig van
leden va;i den Volkenbond, in het bijzender Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Staten, niet weigeren.
.

is onmogelijk om concessies te
betrekking tot dit punt. Zwemet
doen
den heeft geen keus, doch zal de risico's op zich moeten nemen die uit deze
Het

noodzaak

voortspruiten".

Het blad besluit het artikel met de
verklaring dat dp openbare meening in

Zweden

steunt.

dit

standpunt

eenstemmig

levert
niet
Engeland
materiaal aan
alleen
doch
ook aan
Finland,

Zweden.
De militaire correspondent van de
„Daily Mail", kolonel T. A. Lowe verklaart dat de leveringen aan Zweden
niet alle bestemd zijn voor doorvoer naar

±

.

-

'

Petit Parisien waarschuwt
ervoor de Finsche successen tegen
de Russen niet te overschatten. HU
verklaart dat terwijl men met het
volste vertrouwen vooruit kan blikken naar de nieuwe ontwikkelingen
in de verdediging van den Salla-sector, men aan den anderen kant voorzichtig moet zijn en de locale successen der Finnen niet als groote
overwinningen moet beschouwen.

....

•

zijn",

....

é

In dit verband wijst de Beliner
Börsen Zeitung ook op ds
houding, die door de neutrale volkenbondsleden in een vorig geval toen de
geschonden
mandaats-verplichtingen
werden, werd aangenomen, namelijk
toen het Sanjak van Alexandrette tijdens den zomer van het vorig jaar aan
Turkije werd afgestaan. Aan den anderen kant werd door Italië wèl bij de
Fransche regeering tegen deze schending van de maandaat-iverplichtingen
geprotesteerd.

beschikbaar waren van de soort, die
Hetzelfde blad bespreekt ook den druk,
door Finland het meest benoodlgd was,
die
door Engeland en Frankrijk in steeds
zooals munitie van klein kaliber. Getoenemende mate op de neutrale staten
meend werd echter dat het niet moeilijk zal zijn de Finnen te Voortien van wordt uitgeoefend.
een grooter aantal Britsche vliegtuigen.

opend.
Een

:

Frankrijk

en

Turkije

Istanboel, 7 Jan. (Reuter).
Officieele kringen bevestigen, dat als
gevolg van •de besprekingen' op economisch gebied, die te Parijs ■tusschen een
Turksche delegatie en vertegenwooxdigers van de Fransche regeering zijn gevoerd, in de eerstvolgende paar dagen
een overeenkomst zal worden geteekend.
Gemeld wordt, dat de besprekingen
met het grootste succes bekroond zijn.
H a v a s meldt uit Ankara, dat het
bericht omtrent het bereiken van een
complete overeenstemming met de Fransche regeering bij de onderhandelingen
te Parijs een levendige voldoening te
Ankara heeft gewekt.

In goed-ingelichte kringen wordt verklaard, .dat Turkije vaststelt, dat het
verdrag tusschen Engeland, Frankrijk
en Turkije een nauwe samenwerking op
De Zweedsche Zondagbladen melden, alle gebieden in het leven roept zonder
dat de Finsche troepen, die oprukken dat Engeland en Frankrijk in het minst
in den sector van Repola reeds 40 K.M. den wensch te kennen gegeven hebben,
op Russisch gebied zijn doorgedrongen. hun economie aan Turkije op te drinZij bereikten heden Rogosero.
gen. Zij voegen hieraan toe, dat hetzelfde niet het geval was met Duitschland.
Volgens andere berichten bereikte een toen het naar een Dultsch-Turksch acFinsche ski-patrouille in het . Noorden coord streefde.
Let Russische depót Kantalahti aan de
Witte Zee.
.Inmiddels toont de Turksche pers zich
ernstig geïrriteerd door een radio-uitzending uit Berlijn in de Turksche taal
Het Finsche communiqué van Zater- waarin een felle campagne tegen Turdag meldt: Er is verhoogde activiteit op kije gevoerd werd met de bedoeling cm
de landengte van Karelië, terwijl aan tweedracht te zaaien onder het Turkhet Oostfront te Suomussalml gevechten sche volk. Een der dagbladen eischt een
gaande zijn. In de richting van Raate boycot van Duitsche producten, boeken,
had een aantal kleine treffens plaats, voertuigen en van de Nazi-propaganda.
waarbij 2 tanks en ander oorlogsmateriaal werden buitgemaakt. Voorts wordt
gemeld, dat de Russische luchtmacht,
DE RAMPEN IN TURKIJE
tebruik makende van het mooie weer,
Midden- en Noord-Flnland bombardeerIstanboel, 7 Jan. (Havas). De
de. Te Mikkele werd een aantal burgers, aanhoudende zware stortregens verw.o. vrouwen en kinderen gedood. Finoorzaakten wederom ernstige overstroosche vliegtuigen maakten talrijke ver- mingen in het Smyrna-dlstrict waar
kennings- en bombardeervluchten.
aanzienlijke schade werd aangericht.

Ciano en Csaky Confereeren
Italië's Houding in de Conflicten
munistische expansie wenscht te beItalië en Hongarije
letten.
Rusland mag ongestoord binnsn zijn
DE CONFERENTIE VAN VENETIË
grenzen blijven, doch wanneer het communisme tracht zich uit te breiden tot
Rome, 7 Jan. (Reuter). Volgens
Europeesche en Italiaansche zones,
een semi-officieele Hongaarsche verkla- de
die
van vitaal belang voor het fascisme
ring zouden door graaf Ciano en den
zal Italië gereed zijn om met recht
zijn,
Hongaarschen minister van Buitenlandte
antwoorden.
sche Zaken Csaky tijdens hun besprekingen in Venetië in hoofdzaak de vier
volgende problemen werden behandeld.
Minister Ciano deelde den journalisten
mede,
dat hij en zijn Hongaarsche
1. De gevolgen voor Hongarije
collega, graaf Etienne Csaky, een onvan een gemeenschappelijke grens
derhoud hadden, dat twee uur duurde.
met Sovjet-Rusland.
Hij
voegde hier aan toe „Wij voerden
De
Z. .
tusschen
betrekkingen
uitgebreide besprekingen, waarbij wij de
Hongarije en Roemenië, die, naar
situatie in Midden- en Oost-Europa
verklaard wordt, geen verbetering
zorgvuldig
bespraken. U kunt
zeggen
vertoonen. Hieraan wordt evenwel
besprekingen
wij
tijdens
dat
de
tot de
het
toegevoegd dat beide landen
kwamen,
dat
de
Italiaansche
conclusie
gemeenschappelijcommunisme tot
en Hongaarsche regeeringen dezelfde
ken vijand hebben en dat dit hen
inzichten over den vrede hebben".
zou moeten vereenigen.
3. De betrekkingen tusschen Hongarije en Joegoslavië.
4. Het bepalen van de gemeenIn een officieel te Venetië uitgegeven
schappelijke houding, die Italië en
communiqué
wordt verklaard, dat volHongarije ten aanzien van den Eukomen
gelijkheid
van inzichten inzake
ropeeschen oorlog zullen aannemen.
alle problemen tusschen de beide regee,
De besprekingen behandelend zegt ringen bestaat.
Radio Roma dat zij een politieke gebeur„AMERIKA VOLDAAN”
tenis vormden van groote beteeksnis.
„De solidariteit en vriendschap van
belde landen zal van kracht worden
Washington, 7 Jan. (Transwanneer zich bepaalde gebeurtenissen ocean). Na het bezoek, dat hij aan
voordoen. Een nieuw element der inter- president Roosevelt in het Witte Huis
nationale situatie is echter dat de Sov- had gebracht, verklaarde de Italiaanjet-Unie thans een gemeenschappelijke sche ambassadeur, Colonna, tegenover
grens met Hongarije heeft gekregen, persvertegenwoordigers dat de presidcch de politiek van Italië zal zich niet dent zijn voldoening had geuit over de
lang verzetten tegen die van de Sovjet- politiek, die door Italië ten aanzien van
Unie, wanneer deze zich niet verder uit- den Europeeschen oorlog wordt gevoerd.
'
strekt dan tot Rusland zelf".
De ambassadeur voegde hieraan toe
dat het onderhoud met Roosevelt werd
„Italië zal geen initiatief nemen tot gevormd door een algemeene uitwissede vorming van een Balkan bloc of tot ling van Inzichten betreffende, den
het toetreden tot eenlg Balkan-bloc", internationalen toestand, waarbij speverklaart Gayda in de O i o r n a 1 e ciaal aandacht was besteed aan de bed I t a 1 1 a, in een artikel over de trekkingen tusschen Italië en de Verbesprekingen tusschen Graaf Ciano en eenlgde Staten.
den Hongaarschen minister van Buitenlandsche Zaken Czaky.
TREILERS BIJ DE ITALIAANSCHE
Italië wenscht in vreedzame samenVLOOT
werking met de Donau- en Balkanvrijstaten te leven, doch wenscht zijn
Rome, 7 Jan. (Reuter). Ingevolge
heid van handelen te behouden.
Zaterdagochtend in de
Een Balkan-bloc onder de huidige verschillenda,
omstandigheden zal voorbarig zijn.
Staatscourant afgekondigde
De Oioinale d'Italia decreten, zijn 116 motortreilers in de
verklaarde voorts dat Italië geen agres- Italiaansche vloot opgenomen. Daarvan
sieve bedoelingen ten opzichte van de zijn 31 geregistreerd als escorte-vaartuiSovjet-Unie koestert en slechts de com- gen en 85 als mijnenleggers.
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Nederland en de Volkenbond
In verband met de Duitsche opmerals zou het lidmaatschap van
den Volkenbond niet meer met neutraliteit te rijmen zijn kan, naar Aneta uit
Den Haag seint, verwezen worden naar
king

de jongste Nederlandsche verklaringen
te Genève, waaruit het volkomen neutrale standpunt van Nederland ten aanzien van het Europeesch conflict ten dui-

delijkste blijkt. Bevoegde kringen hebben desgevraagd verzekerd dat de bedoelde Duitsche opmerking een standpunt vertegenwoordigt dat nimmer van
Duitsche zijde tegenover Nederland werd
Voorts
ingenomen of bekend gesteld.
van
de
afkomstig
bericht,
dat
is
blijkt het
Tidende,
ln
Deensche National
Duitsche gezaghebbende kringen typisch
fantastische nonsens genoemd te worden, aangezien de Duitsche regeering
nooit zulk een mededeeling zou doen,
daar dat inmenging in de interne aangelegenheden van de neutrale mogendheden zou beteekenen en het hier een
zaak betreft waarin zij hun eigen oordeel

moeten volgen.

Nederland paraat
De Regeeringspersdienst meldt, naar
Aneta uit Den Haag seint, het volgende
• Sedert eenigen tijd worden in buitenlandsche persorganen tendentieuze berichten omtrent Nederland verspreid in
dier voege dat twijfel wordt gewekt aan
de vastbeslotenheid van Nsderland om
zich met alle krachten waarover het land
tegen eiken buitenlandschen
beschikt
aanval te verweren. Naar aanleiding:
hiervan zij, ter voorkoming van alle
misrekening en ter wegneming van verder misverstand, nogmaals verklaard dat
over. de onaantastbaarheid van Nederland niet valt te onderhandelen en
dat elke aanrander van Nederland's
grondgebied den meest hardnekkigen
weerstand onzer wapenen zal ontmoeten, van welke zijde de aanval ook moge
komen.
:

Van Tonningen beleedigd
Aneta seint uit Amsterdam dat tegen

prof. d r. B. M. T e 1 d e r s een boete
van ƒ 300 geëischt is wegens beleftiiging

van het nat. soc. Kamerlid Rost van
Tonningen dien hij in een in De Gids
verschenen artikel met Hacha en Chvalkowski vergeleken had.

HET RIJK KOOPT GRONDEN
seint uit Den Haag dat van
belangrijke
verschillende
grondcomplexen zoowel ten behoeve van
cie werkverruiming in de houtproductie
als voor het behoud van natuurschoon
Aneta

Rijkswege

werden

aangekocht.

HET VRIEST WEER IN HOLLAND
Naar Aneta uit Den Haag seint,
den wegens het dichtvriezen van diverse
wateren penlge veerdiensten gestaakt*
Daar o.a. de postboot voor Urk niet kan
uitvaren, zal Maandag een KIM.vliegtuig met de post naar Urk gezoncen worden.
BEGRAFENIS VAN COPPERS
Aneta
seint uit Den Haag dat het
stoffelijk overschot van den bij het
vliegongeluk te Graft omgekomen militaire piloot Coppers heden op de begraafplaats te Voorburg met militaire
honneurs ter aarde besteld wordt.
GIFT DER KONINGIN
De Koningin heeft, naar Aneta uit
Den Haag seint, aan het algemeen steuncomité en aan de organisatie Ontwikkeling en Ontspanning een bijdrage uit
het Sophla-fonds geschonken.

'

TELEGRAMBRIEVEN VOOR DE WEST
De onlangs voor Indlë ingevoerde
telegram-brieven kunnen thans ook,
naar Aneta uit Den Haag seint, met
Paramaribo en andere Surinaamsche
bestemmingen gewisseld worden.

(VOOR

VERDERE TELEGRAMMEN
ZIE PAG, 2)
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Krijgskansen

Het Aftreden van Hore Belisha

J. Fabius)

Perscommentaren in Oude en Nieuwe Wereld

Volgens de telegrammen wordt in den
Salla sector nog hard gevochten. Geen
wonder overigens, want dit Is de zwakke stee in het Finsche defensieste'sel.
De telegrammen noemen het overigens
terwijl de atlas
hardnekkig Salla,
waarover wij de beschikking hebben het
alleen kent als Sallan. Het ligt iets
ten Noorden van den Poolcirkel. Het
terrein moet hier voor den aanvaller
gunstiger zijn want er zijn practisch
geen meeren, die in het Zuidelijker gedeelte niet alleen als hindernis dienst
doen, maar de Ruasen ook noopten,
gescheiden op te rukken, waardoor de
Finnen ze ook gescheiden konden terug
slaan.
Verder is het op alle fronten rustig,
zoowel te land, ter zee als in de lucht.

Britsche

Persstemmen

De militaire medewerker van de
Press Association schrijft
over het aftreden van Hore Belisha
„De bekendmaking van het aftreden van
Hore Belisha zal bij de militaire medewerkers de uitwerking van een bomontploffing hebben; immers zij hebben
met belangstelling en goedkeuring de
vitale veranderingen gade geslagen, die
in den laatsten tijd in het ministerie
van Oorlog hebben plaatsgehad. De
geest op dit ministerie is in letterlijken
zin gerevolutionneerd, ongetwijfeld dank
zij Hore Belisha en volgens de meening
van velen is deze revolutie een definitieve verbetering geweest.
Er is thans geen plaats voor leeghoofdige mannen, met een monocle in het oog
en die als eenige aanspraak op maatHsi aftreden van den Britschen Mi- schappelijken vooruitgang hun langen
nistfr van Oorlog, Hore Belisha hoort stamboom kunnen aanvoeren".
als zoodanig wel niet in deze rubriek
De Daily Express schrijft:
thuis, want dit heeft voorloopig althans
„Dit
komen en gaan is voor de burgers
maken,
te
strategie
en
tactiek
niets met
raadsel.'Zij zullen wileen
ingewikkeld
maar toch willen we er even bij stil
weten
len
wat
hier
achter zit. Door alle
staan, omdat 'déze' minister indertijd
die
brieven,
tusschen
den premier en zijn
een aantal maatregelen genomen heeft,
gewisseld,
werden
is nog niet
ministers,
die van groot belang gebleken'zijn, ook
waarom Hore Belisha, die één
verklaard
voor de huidige oorlogsvoering.
der ministers was, die het beste werk
Als zoodanig neemt hij een plaats in, verrichtte, moest heengaan".
naast den'grooten kenner van de DuitDe Daily Mirror verklaart:
sche philosophie Haldane, die voor den „De ondervindingen, die wij in het veroorlog van 1914 de' z.g.n. Territoriais gleden' opdeden, hebben aangetoond dat
schiep, waaruit tijdens den strijd het wij
Chamberlains benoemingen niet
Britsche millioenen leger groeide.
vertrouwen. De sombere reeks
kunnen
Hora Bèlisha te niet alleen de man van zijn oude boezemvrienden, strekt
van den dienstplicht, maar ook de man, zich tot'achter ons uit. of zij zijn bovendie het Engelsche leger een hoogst op "op öns' gezeten. Winston Churchill
noodige verjongingskuur liet óndergaan. was een uitzondering op de droeve regel,
Kort na zijn optreden pensionneerde dat dë : hiiddelmatigheit} in het ministehij een zeer groot aantal generaals, rieele zadel werd verheven".
die vrijwel allen ver boven de zestig
De Daily Ma 11 is van meening
jaar oud waren en vertrouwde de leidat Hore Bel'isha niet goed met de geneding van het leger toe, aan zijn vriend raals heeft kunnen opschieten en dat
Lord Gort, een goede vijftiger.
hij daarom gaan moest. „Over sommige
Hij was het ook, die gehoor schonk van zijn maatregelen gevoelde het leger
zich gebelgd en soms leidde de wijze,
aan de raadgevingen van Captain Liddell Hart, die als militair medewerker waarop hij ze invoerde, tot het ontstaan
van verbitterdheid.
van de Times naam gemaakt had.
. Oliver
Stanley, Belisha's opvolger,
Voor de lezers is dit geen onbekenheeft slechts weinig ministerieele ervade, wij citeerden hem al herhaaldelijk. ring, buiten zijn dienst in de departeMerkwaardigerwijze,' ' heeft zich in menten. Hij is een bekwaam man, doch
Engeland na den wereldoorlog precies hij heeft nog niet getoond de stuwkracht
hetzelfde voorgedaan als in Duitschland te bezitten, waardoor Hore Belisha werd
na den corlog tegen' Frankrijk' van gekenmerkt..
1870-71.
Men zal niet verbaasd zijn over het
aftreden
van lord MacMillan als minisToen gaf de Groote Generale Staf
ter
van
Inlichtingen.
Laat ons hopen dat
een geschiedenis van den oorlog uit,
sir
John
meer
succes
Reith
zal hebben".
waarin alles prachtig mooi werd voorgesteld. Kort daarop verscheen echter
De News Chronicle vereen werk van den militairen "schrijver klaart dat het aftreden van Hore BeliHönig, die een heel ander licht Óp de sha ongetwijfeld voorde doeltreffendheid
zaak wierp en duidelijk liet uitkien, van het door de rege'ering verrichte werk
Jat het lang zoo fraai niet wss ge- een ernstig verlies zal zijn en dat het
weest als de Generale Staf had willen aanzien der regeering in het land hierdoen voorkomen.
door bijna zeker zal worden verzwakt.
De critiek, die Liddell Hart op de „Het land heeft het recht, meer omtrent
Britsche aanvoerders in den wereldoor- deze aangelegenheid te weten het zal zelang niet ker eischen, dat zal worden medegedeeld
was ook
log uitoefende
malsch, zelden zag men feller critiek op hoe de houding van het leger en vooral
van de legerleiding in deze is geweest en
de beroepsmilitairen.
welken invloed dit heeft gehad op het
Vermoedelijk is dit ook niet vreemd
aftreden van den minister van oorlog.
geweest aan het optreden van Hore Er zijn gedurende den laatsten tijd onBelisha's groote opruiming in het begin aangenaam veel praatjes verspreid over
van zijn carrière als minister.
een fluister-campagne tegen den minisOf dit in het leger veel kwaad bloed ter van' Oorlog," die in hooge legerkringézet heeft wagen we te betwijfelen, de gen werd gevoerd ."schrijft dit blad.
jonge luitenants bekommeren zich gewoonlijk niet érg
ér in de
Legerleiding jaloersch?
de
rangen
voorvalt,
en
officiehoogere
reh aan de beurt'voor promotie zijn
Uit Amsterdam seint Transmeestal' niet erg rouwig' wanneer er o c e a n' dat in'uit Londen ontvangen
onder de Heeren; die hén in den weg en' in de Nederlaridsche dagbladen gestaan eens'opruiming'wordt gehóuden. piibliceérde berichten bevestigd wordt,
:
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yituctt

meeningsverschillen tusschen de
Britsche legerleiding én Hore Belisha
de aanleiding waren voor het aftreden
De telegrammen maken verder met van" den' minister.
veel ophef melding van het terugroepën !ln een telegram uit Londen aan het
van de burgerwerklieden aan de Sieg- Algèméen
Handelsblad
fried-linié,' Wij' kunnen hierin voorloowordt verklaard dat de onmiddellijke
pig niet veel anders zien, dan dat men aanleiding voor de reorganisatie van het
de menschen, die met kerstverlof waren Britsche kabinet de noodzakelijkheid
gestuurd
thans aanzegging hebben rschijnt te'zijn geweest, om een opvolger
gekregen terug te komen.
voor den minister van Inlichtingen, lord
Er zou verder wel uit kunnen blijken, MacMillan, te benoemen en dat de Britdat men nog altijd met deze stelling sche'legerleiding van dez'e gelegenheid
niet gereed is. Er waren trouwens al gebruik maakte om minister Hore Beberichten, dat men thans druk doende lisha te doen vallen, door druk uit te
is deze gordel van kleine vestingen en oefenen op premier Chamberlain.
versperringen ook langs de Nederlandr.
Volgens dit bericht was de Brltsche grens uit te bouwen.
sche
legerleiding jaloersch op de
'op
verdedigende
positie
een
Dit wijst
toenemende
macht van den minisvoor
ongrens
ook aan onze
en kan dus
ter van Oorlog en zag zij zijn onze ' legerleiding éen geruststelling beafhankelijke houding tegenover het
.
teekenen.
,
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Uit China blijven merkwaardige berichten komen. Eenige dagen geleden
was er sprake van een Japansch offensief ln Noordelijkerichting' 'vanuit
.
Canton.
Thans komt uit Chungking het bericht,
dat de Chineezen er ln geslaagd "zouden
zijn de Japanners niet alleen te stuiten,
maar zelfs naar hun bases terug te
werpen.
Er was verder ook een bericht, dat
weer eens duidelijk dééd uitkomen,

militaire hoofdkwartier ongaarne.
Hieraan wordt toegevoegd dat' te

iJondeti

dat de
niéuwe minister van Oorlog, OHver
Stanley, zich meer toegankelijk zal
toonen voor de wenschen van de
legerleiding.
gemeend

wordt

-

onderstreept!
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New York, 7 Jan. (Reuter). De
die in de Britsche
portefeuille-wisseling
Te Berlijn
regeering heeft plaatsgehad, vormt het
voornaamste nieuws van alle te New
In Berlijnsche politieke kringen is men
York verschijnende dagbladen.
van meening dat de wijzigingen in.'hét
De bekende radio-omroeper, Gram
Biitsche kabinet een belangrijk symp- Swing, zeide in zijn eersten commentaar
toom vormen van de tegenstrijdigè, : te op deze gebeurtenis dat het waarschijnLonden werkende krachten.
Verklaard lijk voor het ministerie van inlichtingen
wordt dat de politieke inzichten te Lon- moeilijk zal zijn, onverschillig onder
den niet die mate van overeenstemming wiens leiding ook, een goed begin te
schijnen te vertoonen, als de Britsche maken, doch hij waardeerde.de benoepropaganda de wereld wel diets wenscht ming van sir John Reith tot leider van
te maken.
dit ministerie.
Hore Belisha werd in Duitschland als
IN CANADA
„den voornaamsten vertegenwoordiger
!
kliek"
beschréven,
van de Joodsche
Uit Ottawa wordt gemeld dat het afdie naar in Duitschland beweerd werd,
treden
van Leslie Hore Belisha voor de
de Britsche regeering heheerschte. Hier- Canadeezen een volledige verrassing
om wordt zijn vertrek in Duitschland was. Hore Belisha werd
in Canada als
warm verwelkomd.
een uitstekende minister van oorlog beVerklaard wordt dat met Hore Belisha schouwd, vooral na de door hem dooréén van de mannén, dié in'hoofdzaak gevoerde verjonging van den staf van het
de verantwoordelijkheid' voor het uit- Britsche leger.
breken 'van den oorlog droegen, van
Het aftreden van Mac Millan als mihet tooneel is verdwenen, waarschijnnister va'n Inlichtingen kwam niet zoo
lijk omdat de Britsche aanhitsers tot onverwachts, daar aan de critiek. die
oorlog zich zijn twijfelachtige waarde door de Britsche dagbladen op de v.erkals hun officieelen vertegenwoordiger wijze van zijn ministerie is uitgeoefend,
voor oogen stelden/Volgens Berlijn, zal in Canada groote publiciteit was' gehet aftreden van Hore Belisha de Brit- geven. Officieele commentaar op de resche oorlogspolitiek, die wordt beheerscht organisatie'van'het Britsche kabinet is
door de Engelsche plutocratiè en., het nog niet geleverd.
internationale Jodendom, niet wijzigen.
De Duitsche dagbladen verklaren, ten NADERE UITLEG IN PARLEMENT?
aanzien van het aftreden van 3 den
Het is aan twijfel onderhevig of preMinister van Inlichtingen, Lord MacMillan, dat geen ander geval kan- wor- mier" Chamberlain over deze aangeleden genoemd, waarin een minister, j die genheid in zijn rede, die hij Dinsdag
poogde in slechte zaak te verdédigen a.s. in het' Mansion House
het offidoor middel van propaganda, dat. zoo cieele verblijf- van den Londenschen
houdt, zal reppen. Waarslecht gedaan heeft als MacMillan.
Lord Mayor
schijnlijk zal over het aftreden van den
IN FRANKRIJK
minister van Oorlog nader gesproken
worden, wanneer het parlement op den
Uit Parijs wordt geseind dat de por16den dezer wederom bijeen komt.
tefeuille-wisselingen In het
Britsche "Het staat echter niet vast of Hore
kabinet door de Parijsche dagbladen op Belisha dan een persoonlijke verklaring
opvallende wijze op hun voorpagina's in het Lagerhuis zal afleggen, daar hij
werden gepubliceerd; De benoeming van definitief verklaard heeft dat tusschen
Oliver Stanley tot min'ister van Oorlog hem en den premier geen verschil van
wordt uitgelegd' als een aanwijzing van meening bestaat over de politiek, die
Engelands vastbeslotenheid om den eco- Engeland moet voeren.
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Kabinet Abé spoedig beslist

van

De aanstaande Marionettenregeering in China
schijnen met een volledige lijst van namen van de nieuwe Chineesche minis-

Het Japansche Kabinet

ters.

VOLGT PRINS KONOYE ABE OP?

Bessarabië
ROEMEENSCHE

DEMONSTRATIES

Br. Indië Bedreigd?
WAT DE „TIMES” SCHRIJFT

7 Jan. (Reuter).
demonstratie van
Roemenië's vastbeslotenheid om de Oostgrens van Bessarabië te verdedigen had
heden te Chisianu plaats, aan de Russisch-Roemeemsche grens, waar koning
Carol de traditioneele Drie Koningenherdenking bijwoonde.

Amsterdam, 7Jan. (Transocean).
De diplomatieke correspondent van
het te Londen verschijnende dagblad
Times meldt dat de mogelijkheid
dat'Afghanistan en het Noord Westelijk
deel van Britsch-Indië zal worden bedreigd door een Russische invasie groote

De koning hield hierbij een toespraak,
„Als ik mijn
waarin hij verklaarde
voet op het grondgebied van Bessarabië
zet, heb ik een gevoel, alsof ik een
land binnentreed, niet dat aan Roemenië grenst, doch een land, dat Roemeensch ' grondgebied is eri dit steeds

bezorgdheid
in Londensche politieke
kringen wekt. Het blad wijst er op dat
de volksstammen langs de Britsch-Indische en Afghaansche grens de vrees
koesteren dat onder den Duitschen invloed de Russen van plan zijn Afghanistan
vanuit Usbeskistan binnen te
vallen.

Boekarest,

Een indrukwekkende

:

zal blijven.
De eenheid van het geheele land ga-

.

randeert dat deze grenzen nöoit zullen

Het bericht verklaart aan den eenen
kant dat de hoofden der Inheemsche
stammen krachtigen tegenstand zouden
bieden ingeval van een Russische invasie, doch geeft aan den anderen kant
toe dat de situatie in deze deelen van
Indië in geen geval zoo ordelijk zijn als
wel gewenscht is. De onrust in Waziristan duurt nog steeds voort en er bestaat
geen kans dat de orde en rust zal worden hersteld zoolang als de Fakir van
Ipi zijn vrijheid blijft behouden.

De onderhandelingen, die op het oogen- de Japansche autoriteiten met het doel hun trouw verzekerden.
tlik te Tokio worden gevoerd'voor'de geleidelijk den vrede te herstellen en
van een nieuwe : Chineesche een' nieuwe orde
vorming
in China te verkrijgen.
centrale regeering, die zal moéten dieTijdens de conferentie werden voorts
nen als basis van de toekomstige Japanaanval op de militairen te
vraagstukken behandeld inzake militai- streekschen
sche samenwerKing met Wang Chingde aanval op de tere bezettingen, permanente garnizoenen, doen en daarom is
uitgesteld. In de
regeering
Wei, doen de Japansche dagbladen geseriwoordige
looven dat het mogelijk ie, dat prins maritieme douane en weder-instelling vierde plaats beseffen de Japansche povan de volledige vrijheid van het gebruik
K o n o y e de volgende 'J,alitieke partljen'dat zij slechts door midvan verbindingen in China.
pansche premier' zal z y n.
del' van één gezamenlijke actie kunnen
Reuter seint uit Chungking, dat de hopen de politieke macht terug te krij-

In September en October schiep een
Afridi-volksstam een gevaarlijke situatie
door een inval in Afghanistan te doen
en de rust werd niet hersteld alvorens
de Britsch-Indische regeering een economische blokkade, tegen bedoelde volksstam had afgekondigd.

De conferentie van vertegenwoordigers
worden binnengevallen en woorden, die
van
ministerie van Oorlog en de heden tot mij werden gericht, geven
'Tokio, 7 Jan. (Transocean).
Generale Staf, die hier gisteren werd ge- een bewijs van de onwrikbare eenheid
welingelichte politieke kringen
In
alhier is men van meening dat het , houden,' keurde de principes goed, waar- van het 'volk, dat nooit zal toestaan,
lot van het Kabinet-A b e uiterlijk
op de instelling van de nieuwe centrale dat de vijand zijn voet op het heilige
Chineesche
regeering zal moeten geba- grondgebied van Roemenië zal zetten".
medio Januari ial zijn beslist.
u
seerd en waartoe vroeger door Wang
Voordat de koning deze toespraak
Hoewel het aftreden van premier Abe Ching-Wei en de Japansche autoritei- hield, had de koninklijke resident van
dus nog niet zeker is, maakt men in po- ten in China werd besloten.
Bessarabië de bereidheid van' de bevollitieke kringen in Japan reeds veelvulDe onderhandelingen werden voorna- king uitgesproken om haar levens voor
dig gissingen over den waarschijnlijken melijk
in beslag genomen door de sa- het land op te offeren, terwijl de leider
opvolger van Abe.
menwerking van Wang Ching-Wei en van de ■ minderheden Koning Carol van
•

Er zij aan herinnerd, dat prins Kor.oye twee jaren geleden voor den eersten keer de vorming van een nieuwe
Chineesche regeering onder leiding van
Wang Ching-Wei bepleitte en dat daarcm de toekomstige problemen in verband
met de Japansche politiek in China' het
best zouden kunnen wórden opgelost
door een kabinet onder leiding van Ko-

plannen '■ om spoedig een gen.
„nieuwe centrale regeering in China" in
te stellen, onder leiding van Wang ChingTerwijl het

België

Japansche

HET NIEUWE KABINET

Chineesche blad de moWei niet alleen een spoedige beëindiging gelijkheid niet inziet van een onmiddelBrussel, 7 Jan. (Transocean).
vari de Chineesch-Japansche vijandelijk, lijken'val van het'Japansche militaire Het nieuwe Belgische kabinet bestaat
heden teweeg zal brengen, doch zal re- regiem, voorspellen de dagbladen in Ja- uit 14 leden, "tegen het vorige minissulteerenl-in een ineenstorting 'van het pan de ineenstorting van dat regiem in terie uit 18. In de nieuwe regeering
kabinet-Abe, aldus is de eenstemmige de
hebben' vijf Katholieken (vroeger zes),
naaste toekomst.
meening •'•'in Chineesche kringen
te
vier socialisten (vijf), drie' liberalen
'
Chungking.
Jioye.
(vijf) en twee niet bij een partij dahDe Tla Ku n g Pao, een indagblad,
gesloten
Prins Konoye en Abe hadden in tegenministers zitting. De nleuwè
vloedrijk
een
hoofdartikel
Chineesche
neemt het offiIn
woordigheid van verschillende ministers cieele regeeringsorgaan,- de Central
minister van Binnenlandsché' Zaken is
schrijft, dat terwijl Abe hoopt op
en vertegenwoordigers van verschillende Daily News, opnieuw de verklaeen' lang leven yan zijn kabinet door
de Vlaamsche senator Van der Poorten,
partijen een langdurige conferentie. Gedie lid is van de Katholieke partij.
ring van het Japansche oorlogskabinot
dé instelling* van een 'nieuwe regee'■
„hij
meld wordt dat de mogelijkheid van het in beschouwing, dat het kabinet-Konoye
Ching-Wei,
rlnj ónder Wang
BRITSCH—BELGISCHE HANDEL
vormen van een nieuw kabinet werd beden oorlog aanving, doch niet in staat
zich hiermede zelf vergiftigt". I
sproken.
was hiermede door te gaan, toen de con7 Jan. (Havas). De
Londen,
Het
blad verklaart: „De Instelling
Bovendien wordt erop gewezen dat het sequenties niet overeenkwamen met de
■

"

;

onderhandelingen,
Engelsch-Belgische
die eenige' weken geleden werden aantenheid 'om den tegenstand voort te zet- gevangen met het doel speciale overten'én onthult tevens de wezenlijke be- eenkomsten te sluiten met betrekking
doelingen van Japan in China, die in de tot de handel tusschen beide landen,
geheele wereld achterdocht en critiek waarbij rekening zou worden gehouden
met de oorlogsomstandigheden, zijn
uitlokken.
thans vrijwel geëindigd en berden met
V wang Ching-iWei's anti-communisti- succes bekroond.
sche politiek zal Japan's Poging om de
Het verluidt, dat soortgelijke onder\rlendschap van ' Rusland'té winnen
terwijl de instelling van handelingen, die ; tusschen Parijs en
Het Chineesche blad zet hierin een ichade aandoen,
de Vereenig- Brussel plaatshadden, eveneens geslaagd
hernieuwde poging van de Japansche po- een marionetten-regeeringlrriteeren.
zijn.
■ ;
litieke partijen om leiding in de regee- de Staten wederom zal
ring te verkrijgen met het oog op de
toenemende
ontevredenheid onder de
Japansche ' bevolking over de voortduring van den oorlog.
V \

Japansche leger'in China is voor een verwachtingen.
krachtiger Japansch kabinet teneinde
Hlranuma, de leider van de rechtsche
een geslaagde doorvoering van een partij, zag zich voor zijn val geplaatst
~nieuwe orde" in China te verkrijgen.
toen'zijn voornemens om het ai}tl KomAndere candidaten voor post' van pre- intern-pact te versterken, een' paskwil
mier, die in politieke kringen worden gewerden als gevolg van het sluiten van
noemd, zijn generaal Ugaki en de vroe- het Duitsch-Russische nonagressie-pact.
' TfJ -Pil' fff H
'r*r(#
JIJ
H V.fc.
gere minister van Financiën Ikeda.
Abe trad op den voorgrond, toen het
kleurlooze, karakterlooze kabinet kwam
Rondom Wang Ching Wei
te staan voor een onoplosbare crisis.

een dergelijke m&rionetten-regeeling versterkt de Chineesche vastbeslo-

van

r

„ABE VERGIFTIGT ZICHZELF”
Tokio, 7 Jan. (Transocean).
Volgens welingelichte kringen' leidden de 'laatste' onderhandelingen
tusschen de vertegenwoordigers" der
Japansche regeèring en' Wang Ching
Wei betreffende de plannen' tot de
vorming van een' nieuwe centrale
regeèring voor 'Noord'en MiddenChina tot een volledige overeenstemming.
I
Medio Januari cal mogelijk alles
(
geregeld lijn.
'

"

"

"

Het blad voorspelt een spoedige Ineenstorting van het kabinet-Abe daar

ln de eerste plaats Abe geen volledigen

steun geniet van de Japansche militairen ; ln'dé'tweede plaats dingen de Ja»
' Belangrijk was ook
het nieuws, dat
pansche politieke partijen naar de leiFrankrijk er nu eindelijk ln zou toeding, daar de militairen de geheele leistemmen Chiang Kai Shek geen muniding hebben sedert het Moekden-lncltie 'meer te sturen vanuit Indo-China.
Dezelfde kringen verklaren dat het dént; 'voorts heeft' de toenemende onNu behoeven' Siberische' troepen nog Het zal'echter de vraag zijn of het wel kabinet-Abe
in staat 'wenscht të zijn tevredenheid in Japan den tijd én de
voor 'den 'Japanschen RUksdag té ver- kradht iU tfog"nlet' bereikt om éen techtniet direct uit het 'Amoergebled te ko- juist is.

ln Azië verbonden ia," n.1.' dat' de Russen Siberische troepen 'naar Finland
zouden hebben gezonden, wat er dan
op zou wijzen, dat de Russen én Japanners het eens geworden zijn..

..

IN AMERIKA

"

men, .Siberië is groot en zelfs als het
toch eens Oost-Siberische manschappen
geweest zijn, dan nog kan men ze door
anderen vervangen hebben.
Maar hoe het ook zij,' de onderlinge
verbondenheid dér 'slagvelden in Oost
hoezeer het gebeuren'in Europa;'niet'dat en West wordt er toch weer eens do:r

..

aan de door maarschalk Göring genomen en nog te nemen maatregelen.
•

7 Januari

.

nomischen oorlog op energieke wijze
voort te zetten'en het hoofd te bièden
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Nederlandsch-Indië

De Landsmiddelen

S.D.L.- U.M.S. 3-3

Tennis

een sensationeelen wedstrijd
met onverwachte wisselende kansen
hebben de kotta-voetballers Zaterdag met moeite S.D.L. een puntje afhandig weten te maken en goed beschouwd is de eindstand zuiver en
allèëri het werk van de beide keepers
geweest S.D.L.. was gedurende het
grootste deel van den wedstrijd in de
meerderheid en in de tweede helft
wérd het U. M. S.-doel herhaaldelijk
belegerd en bekogeld, doch onder de
dekiat stond een man, die zoowat
alles' uit zijn doel hield. Daarente� IL'-"
gen toonde Urnilal aan de andere
zijde zich nog steeds niet de evenknie
'-j
i
lit-t
i«
van zijn voorgangers en hij heeft
b.v. het laatste doelpunt van U.M.S.
zeker moeten voorkomen.
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Van Januari- tot en met November
B.T.A.-competitie
r
bedroeg de 'opbrengst 478,4 millioèri pt
Wegens den op Zondagochtend ge10.7 millioen 1 meer dan over dezelfde
vallen
regens, konden de competitieperiode'van 1939.
wedstrijden van dezen bond geen'^doorgang vinden.
'r' 1
Het gunstig verschil is hoofdzakelijk
»Ci '7Competitie-Programma
liet
te danken aan' dë belastingen en de
•
Lvi :i'
J
5,7 en 6,6 mil
landsbedrijveni
:
voor 14 Januari 1940 luidt als
lioen meer' opbrachten." Ook de ople klasse:
brengst van de monopolies en produc'„V,"
P. T. C. 1
Chung Hua 1
ten was iets hboger,'maar'de groep di(Pegangsaan O." 17).
versé middelen leverde daarentegen 4,3
Khwai Lo 1
B.R.C. 1 (Krekot 2 A).
millioen minder op! Deze (Jalirig is voornamelijk toe te schrijven aan het klei- Res. le kl. A.:
ner geworden winstaandeel in de JavaJ.T.A. 2
S.T.C. 1 (G. Chaulan).
de
parBillitori-Mij.
sche Bank. de
en
Res. 1 e kl. B.:
ticuliere spoorwegmaatschappijen.
Mattenkloppers 1
G.T.C. 1
»
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LACHENDE VIERDE

DE

2e klasse A.:
Banka 3
Het geschiedde te Tondano, aldus het
White Bird 1 .
„Menado Bulletin", dat een op roem en
(Taman Sari C).
eer belust lid van de bestuurspolitie een
O.C.T.A.
M. P. 2
1 (Concordia).
Staatsvijand op de hielen zat. Vooraf
had hij zich van'de hulp van den plaat2e klasse C.:
selijken Gaib .verzekerd en zelfs diens
Shot 1
Radé 2 (Gg. Toapekohg).
proppenschieter geleend/Mén moet toch
op alles voorbereid zijn. In Ghicago gaat
3 e k 1 a s s e B.:
men toch 'bok "met de revolver "in de
Minahassa 4
White Bird 2
hand op menschenjacht. De boosdoener,
(Taman Sari D).
nagejaagd door den politieman, vluchtte
'
•
•
■!
'*■'££ .
een kampong in waar hij zich verborg.
3e
a
K
m
p.:
kl.
a-,.Een negorijbestuurdér
werd erbij gehaald en met z'n beiden werd de jacht
Rex 1
Eastern 2 (Ramboetanweg).
voortgezet.'
'
2 e k I. Kamp.:
De negorijbestuurder had een goeden
Hekkensluiters 1
G.T.C. 3
neus hij wist den vluchteling te vin(Taman Sari B).
den. Deze dacht er echter niet aan zich
Dames:
zonder strijd over te geven. Het was een
E. V. A.
gigantische worsteling: De "politieman
I. D. T. T. 's middags
(Taman Sari A.).
ziende, dat de buit moeilijk te overmeesteren was, loste met de geleende revolB.K.T.B.-WEDSTRIJDEN
ver een schot, dat raak was. De kogel
den
plantte zich in het zitvlak van
De double-wedstrijden om den Oriëntnegorijbeambte. Het stuk lood moest er
beker konden wegens den regen geen
langs operatieven weg uit gehaald wor- voortgang vinden
zij zijn uitgesteld tot
' •
'
den.
ajs. Zondag.
—

—

—

Coen's Graf
EEN KRANSLEGGING
Heden Maandag 8 Januari is het
353 'jaar geleden, dat Jan Pietersz.
Coen, gedoopt werd. Ter gelegenheid
van dit historische feit, had Zondagmorgen, op initiatief van het Kringbestuur der Vaderlandsche Club te
Batavia, een kranslegging plaats op
het graf van dezen grooten Nederlander.
Deze plechtigheid, die door den voor-

zittér'van het Hoofdbestuur der V.C.,

den heer H. J. van Holst Pellekaan verniettegenstaande den
regen, onder bijzijn van een groot aantal leden der V. C. en hare genoodigden
plaats. Alvorens tot de eigenlijke kransover te gaan, sprak de heer
iegging
Holst Pellekaan enkele woorden ter inleiding.' Spreker verklaarde aan het verzoek van het kringbestuur om deze ceremonie te verrichten, gaarne te voldoen. Door deze daad werd immers het
huidige geslacht in staat gesteld een stille hulde te brengen aan den grondvester
van het Nederlandsche gezag in de OostAziatische gebieden. Voor deze plechtigheid bestond des te meer redenen, daar
kortgeleden de laatste rustplaats van
dezen grooten man, in zooveel piëteit een
Vervolgens
passende omgeving vond.
verrichtte spreker de kranslegglng en
verzocht toen twee minuten stilte. Na
deze plechtigheid werd aan het publiek
de gelegenheid gegeven, om onder deskundigs voorlichting van den heer mr.
P. C. B'.oys van Treslong Prins, het museum te bezichtigen. Van deze gelegenheid werd door de aanwezigen dankbaar
gebruik gemaakt.

richt werd, vond

•

-•

.

—

—

;

—

J

-

•"

'

'

;

*

Een politieman, die met een geleende revolver den verkeerden persoon velt. Hockey
Het wordt een ingekwikkelde geschiedenis. De Gaib had zijn revolver niet moDe Competitie
gen
uitleenen, de bestuurspolitieman
wapen
hem
niet
mohad een
onbekend
gen hanteeren, de kepala-djaga heeft B. V. C. 2 slaat de Sportclub mesr£—3
een gat in zijn zitvlak en de boosdoener
Van het voor dit week-end vastgestelde programma is slechts één wedstrijd
is de lachende vierde.
doorgegaan, de andere moesten alle wegens onbespeelbaarheid van de terreinen
afgelast worden. Alleen het terrein
DE „DEMPO” TE BELAWAN
van de Eox was bespeelbaar en hier
heeft B. V.' C. 2 voor de eerste groote
De thuisvarende „Dempo" is Zaterverrassing van het seizoen gezorgd door
dagmiddag vier uur voor den vastgestelhet eerste elftal van de Sportclub' met
den tijd uit de haven van Belawan
een volkomen verdiende nederlaag naar
vertrokken ' daar het vaarwater in de
huis
te sturen. B. V. C. kan op een goede
Belawangeul bij eb zoo ondiep zou worwedstrijd terugzien, stuk voor stuk hebden dat de gezagvoerder het risico hier- ben alle spelers een goede wedstrijd gevan niet wilde nemen, hoewel het schip speeld. Zanders zorgde
voor twee keurigeenszins abnormaal diep geladen is. ge
doelpunten ; in de voorhoede werd hij
De mailboot wachtte later bij het licht- goed
bijgestaan door Soleer en Richter,
schip op de post van het 's middags
die ook ieder voor een goal zorgde. In
arriveerend Knilm-vliegtuigen.
de achterhoede speelde Polak en Jordan
een goede partij terwijl ook keeper Godijn op voortreffelijke wijze zijn doel
WANBETALERS IN MEDAN
schoon hield. De Sportclub trad met één
invaller aan er waren echter in de vooreenige
belangrijke wijzigingen
Aneta seint uit Medan dat de zaken hoede
van de bekende Toko Ban Sin aangebracht. Keiler speelde nu linksbuialdaar wegens financieele moeilijkheden ten en Kruyt mid-voor. Ook deze opstelgeliquideerd worden. tDe moeilijkheden ling bracht echter zooals nu gebleken is
>m:
zijn voor een belangrijk deel ontstaan geen verbetering.
wij
nog
ons
avondblad
komen
In
door wanbetaling van vele klanten. Pen
nader
liquidatie-commissie is samengesteld uit cp het spelverloop van deze wedstrijd
terug.
de belanghebbende importeurs.
•

?

'

•

|

verbeteren. De door haar gemaakte
tijd was 1 min. 19,3 sec. liet oude Record stond reeds met een tijd van 1
-,1 >1/ (l ***1 'Wf
15*1? M I
min. 21,6 sec. op haar naam, het werd
toen verbeterd tijdens de Java-kampioenschappen op 8 April j.I. eveneens ih het zwembad 't Centrum.
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Mevr. A. C. Pagalottie, N. Palilingan, echtg.
en 4 kind., Jhr. H. van Panhuys,.F. Pasveer,
mevr. M. Pelleboer, E. P. Pelt en echtg., j!
M. A. Piantfeber, echtg. en kind, mevr. A.
C. M. Pley en dochter, mevr. A. van der
Ploeg, A. G. Plynaer, echtg. en 2 kinderen;
L. C. M. 'Pclak, echtg. en 2 kind., J. H. Polman, eehtg .en 3 kind., mevr. L. G. Pool en
kind, tnej. T. Postema, K. Potter,' R. E.
Prentis en echtg., J. Priebee, echtg. en kind,
mej. L. Pronk, M. Pronk, echtg. en 3 kind.
Mevr. E. M. de Quelerie en dochter.
'V

:

"...
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NA DE RUST

'

Dat er in het hartje van Parijs wijn wordt verbouwd,
„Grand Cru Montmartre 1939”
Het is dan ook maar een beweet waarschijnlijk zelfs niet eens iedere ParUzenaar
rrheiden wljnbergje, dat Montmartre rijk ls. en de oogst bestaat telken Jare uit
ilechts weinige trossen —Op de Place du Tertre werd kort geleden de complete
oogst 1939 geveild ten bate van dc armen van Montmartre

>

Scheepsberichten

—

—

t

"

ii

'■

'

"

•

Ir. J. H. B. M. Rademaker, A. Reinders,
Onze redacteur in Holland seint, dat
U.M.S. brengt dan een kleine wijziging Euwe de tiende partij verloor.
B. A. de Rek, echtg. en 4 kinderen, mej.-L
van Rekum, H *.W. v.d. Reyden, J. c. van
in de opstelling, stuurt de rechtshalf
der Reyden. echtg. en kind, G. H. van'Rheenaar de vleugel en de rechtsbuiten naar
ntn, N. Rietkerk, P. C. W. Romani en echtg.,
de centervoorplaats, -waarop Llong Tong
G. H. van Rheenen, N. Rietkerk, P.'C. W
Romani en echtg., H. G. M. Rompen, echtg!
zich terugtrekt. En nog voor de rust
en kind, L. van Rossum, J. Rouftaer, echtg.
maakt U.M.S. gelijk bij een mooie vooren 2 kind., J. C. W. van Royen en echtg.,
den
afgemaakt
door
zet van rechts,
F. P. van Rük, J. Rijkeboer "Jr., C. Rijnhout,
midvoor (1—1).
.
L. C. J; Rösdök, echtg. en zoon.
t-.

Na de rust blijft S.D.L. in de meerderheid, <ioch Kek Kim geniet nog steeds
onvoldoende' bewaking. Van Bommel
mist. goede momenten af met leelijke
fouten en als hij eens Kek Kim binnen
de beruchte lijnen opzij zet wordt een
penalty toegekend, die zonder mankeeren benut wordt (1—2). Aangemoedigd
door den aanhang zet S.D.L. nu een gein. Het U.M.S.-doel
weldig offensief
wordt belegerd en zwaar beschoten, maar
alles gaat over en "haast,"terwijl" tenslotte de keeper brilliant werk verricht. Op
onbegrijpelijke wijze weet hij'duikend en
springend de gekste ballen uit het doel
te houden en nog net córner te'tippen.
Het regent corners öp : de U.M.S.-helft,
waarbij de lange Rompas en van Bommel op een mooie Inkop loeren, maar er
gaat hilnuut na minuut'voorbij en er
komt niets. Intusschen staat Coenen in
teruggetrokken positie op een kans te
wachten. Enkele malen heeft hij al een
schot gswaagd, maar eindelijk wordt zijn
geduld beloond. Een pass legt hij even
stil en keihard jaagt hij het leder de U.
2). Geen minuut
M.' S.-touwen in (2
later weet de vasthoudende Rompas zijn
club de< leiding te bezorgen als hij een
scherpe pass vallende weet te stoppen
en nog niet eens goed en wel overeind
nog inschiet .onbereikbaar in het benedenhoekje (3—2). De druk is nog lang
niet opgeheven. S.D.L.-blijft domineeren, doch de U.M.3.-keeper laat niets
meer door.

Succes van Marine-établissement

•

Mevr. A. Immink. ■
G. Janssen en echtg., mevr. Wed. G. Janssen, Ir. H. W. Japing, echtg. en 3 kinderen,
A. J. de Jong en echtg., mevr. S. J. Jonge4
pier.
, Mevr. M. Kalis en kind, P. J. de Kant,
echtgr. en 3 kinderen, meJ. G.'Keirssietèr, H.
KerKmeester, A. Klaar, echtg en 2 kinderen,
H. F. Klaasse, H.'A. Klerks, echtg. en 2 kinderen, P. van der Klis, mevr. O. Klootwyk
en kind,'L. P. E. Kloprogge echtg. en 4 kinderen, F. H.- Koch, mej. W. L. Koch, Ir. K.
Koeten/ Ir. H. P Koopmans, echtg. en 2 kinderen, J. D. Kooreman, mevT. tv Koom, M.
Koorn en echtg., G. Korstanje, -pchtg. en
kind, AL Kort, E..R. A. Kossmann, ectiig. en
3 kinderen, J. J. Kroes,-ir. J. W. Kuiper en
echtg., mevr. J. W. Kuiper'en''3 kinderen,
D. Kuyken, echtg. en 4 kinderen;
r.*rr*i
Mevr. M. Larig, J. M. Langebaerd, en
echtg.,-Th. E. Lanz, mevr. Lanz, Ir. W. J. R.
Lanzing, mevr. Lanzing en 5 kinderen, J. H.
Leerdam, mej. G. Lengkeek, Ir. J. Lens van
Rijn en echtg. mevr. S. Levie en 3 kinderen, 'Jhr. F. A. Leyssius, echtg. en 2 kinderen, mej. A. A.'Lier, mevr.'p. G. E. van
Lissa Nessel en kind, mevr. Loei Koei Ien en
kind, G. J. van Lonkhuyzen, echtg. en 3 kinderen, N. C. Looyaard, echtg. en 2 kinderen,
mevr. H. M. Looyen en 6 kinderen, mevr.
A. F. J. Lucas, A. Luitjes, echtg. en 3 kinderen.
Dr. Ir. J. A. Maas, echtg. en zoon, J. A. C.
Maas, echtg. en zoon, M. T. F. Majoor, W.
F. R. Marsiet; echtg. en 3 kinderen,. J. H.
M. Mastwijk, echtg. en 5 kinderen, J. W. G.
du Mee en echtg., J. J. Mendelaar, G. D.
Menijn, J. Merlens, mej. G. J. Meyer.A. J.
Meyers, echtg. en 2 kinderen, F. A. Moerdijk en echtg., mevr. C. C. Moerings en kind,
mevr. A. A. de Mol, J. L. H. Molenaar, F.
Müller, echtg. en kind, G. J.' Muller, echtg.
en kind, H. Muurling en echtg.
t-r :r.
A. Nagel, echtg. en 2 kinderen, mevr. C.
M. Nanning, G. J. Noe, echtg.' en 3 kinderen;
mej. C..S. Nolten, P. J. Nool, H. Noordhoek,
Oei'Kek Ping, K. Oldenziel. en echtg., L. R.
Oostingh'en echtg., Mr. J. M. A. van Oppen,
i ■echtg. en dochter.
V~

•"

Torpedomotorbooten
Men weet, aldus de Indische
Courant, dat vice-admiraal Ferwerda aan het Marine-établissement
te Soerabaja opdracht gaf voor den
De
torpedomotorbooten.
bouw
van
wij
Naar
thans
m'r>lukte.~"
proef,
eerste
vernemen,' omdat men de motorenafkomstig van niet meer gebruikte
verkeerd had ingebouwd.
vliegtuigen
Men heeft toen, nadat men geconstateerd had, waar de constructiefout lag,
een nieuw torpedomotorboot gebouwd.
Hiermede werd zeer onlangs een
proeftocht gehouden, welke uitmuntend
geslaagd ls. Er werd een zeer behoorlijals we het wel
ke vaart ontwikkeld
terwijl
hebben van 75 km. per uur
lanceeren
van
ook de proeven met het
waarbij
verliepen;
torpedo's uitstekend
bleek, dat er prachtig met dit oorlogsvaartuig kan worden gemanoeuvreerd.
Dit is een mooi succes voor de technici van het Marine-établissement, dat
niet onvermeld mocht' blijven,'' ómdat
er treffend uit blijkt, hoezeer men er
op uit is, de uitrusting van de vloot
naar mate van de 'middelen, zoo goed
mogelijk te verbeteren.

H. J. Flohr, R. C. Flohr en echtg., Ir. R.
Fi'oyen,. mej. W. H. Fuchter,
l
■
Mr. M. J. de Gast, echtg. en 3 kind., eerw.
Broeder Gaudinus,' mevr. S. Geels, Ir. W. A.
van Gelder, en 2 kinderen, D. J. Gerritsen,
echtg. en kind, A. J. de Geus, J. de Geus,
M. J. de Geus, mevr. J. Goedhart, H. Goldmann echtg. en kind, mevr. G. D. Gortmans,
A. K.. de Graaff, Eerw. Frater' Edmond
Graauwmans, mej. F. J. E. Gravelotte, M. R.
dc Groene, W. Gcerevelt en echtgen., • mej.
E. Groeneveldt, W. P. Groeneveldt, mevrouw
C. M. van der Gronden en kind, N. A. de
Groot, J. Guilden, echtg. en kind.
Mej. A. Haag, L. Hogenbeek en 8 kind., M.
B. HagendijK, echtg. en 2 kind.,' P. J.: van
der Ham. A. E. Hanekuijk. A. Hansma en
kind. C. H. Hardijen, mej. H. Harmelink, A.
A. van der Harst, echtg. en 4 kind., P. Hartman, W. F. Hartzmann, C. J. Haverkamp,
echtg. en 4 kind., F. J. H. Haverman, echtg. en
kind, J. G. B. van Heek, echtg. en 2 kinderen, J.'van Heems, mevr. J.W. A. Heide, L.
van den Herik, Eerw. Broeder J. Hermann,
L. E.-O'Herne en echtg., L. O'Herne, J. T.
de Hesse, L. P. Heymann, W. H. A. Hilarius,
mej. M. A. E. Hollander, A. den Hollander,
C den Hollander echtg. en 4 kinderen, A.
Hombrink, Ir. R. van Hoogstraten, A. Hopstaken echtg. en 2 kinderen,.Dr. J..G>iten
Houten, echtg.-en 2 kind., dr. A. J. Huart,
echtg. en 2 kind., B. Huisman en echtg., mej.
E. K. Hunt, Jr. H. K. Hylkema.

«..:*»
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Het verwachte doelpunt valt juist aan
den anderen kant als Kek Kim er in
zijn eentje van door gaat, Frans wel
meeloopt maar Kek niet achterhalen
kan en Urnllal blijft wachten, waarmee
het vonnis over E.D.L. is geveld (3—3).
Vlak dharop werd afgefloten.

,

J. D. Sachse, H. G. J. Salfischberger, echtg.

en 2 kind., F. Sandkuyl, mej. T. Scslongne,
K. E. H. Schafer, .mevr. C. Scheepmakef -en
2 dochters, H. C. J. G. Schmidt, B. Schmidt,
„Johan van Oldenbarnevelt"
mej. M.'C. E. Schönthaler, M. A.'Schoonwater, l: Schroevers, mevr. M. C. Schütz'en
December
1939
Genua
vertrokken
33
van
kind,
Eerw: Broeder Simplicianus, J.
en 19 Januari 1940 te Tandjcng-Priok ver- 3
Sipkes; echtg. en kind, mevr. C.'A: Sliedrecht,
wacht. Gezagvoerder: P. J. Bakker.
J. C. Slok Soede, echtg. en kind, mevr. D. A.
Smith en 2 kind., A. Smits en echtg., L.-N.
Naar Indië:
Smits, P. Snel, mevr. B. M. Soesman, ir. H.
J. Spoel, .mevr. J. M. J. M. Sprey,* J. M. W.
S. C. Abrahamse, echts, en kind, mej. C. Staal, echtg. en'6 kind.,- A.'Jr Stam, J. A.
Albert, V. W. M. Alberts, J. Aldersma, echtg. Steernberg • en echtg., P. A. Stekelenburg,
en 2 kind., R. Alers, echtg. en 2 kind., A. C. echtg. 'en kind, J. A. C. Steur en echtg.,-T.
P. Amersbeek, A. H. Anarea, W. Angenent, L. Stevens, D. van Strien.' T. Struikenkamp
echtg. en 2 kind., mej. D. d'Angremond, T. èn 5 kinderen, F/G. P. Stuker, echtg. en 2
van Apeldoorn, mej. A. G. van Apeldoorn, kind., mr. C. Stumphius, echtg. en kind, R.
J. C. Assink, cL\ G. Avè Lallemant en tchtg. L. M. Swane, ir. F. Swart en echtg., F. M.
mevr. J. H. Swierstra en kind.'
Swart.
M - u.
• ■
•
L. H. N. C. M. Baas, .At' R. Backers, M. A. :
3'
kinechtgénoote
Bannisseht,
ven
en
R.
Tazelaar,
Termeer,
J.
mevr.
mevr. F.
E.
deren,
J. E. Barendregt en echtgenoote, Teyema, mevr. S. Themans, mevr.
TheuG.
J. A. Barmen 't Loo. mevr. de wed. T. Baunissen, J. Tramper.
ling, W. G. van Beek, mevr. A. M. Beker,
G. J. Bel, echtg. en 2 kind., B. H. Benoist,
J. C. L. Utrecht, W. F. C. Uytenhaak,
H. L. Bentvelzen, mevr. J. Bercowitz, K. A. echtg. en kind.
f v
van den Berg en echtg., J. H. van den Berge,
Mevr. D. Vaandrager, K. Valkhof. J. van
J. M. van Berkel, echtg. en kind, dr. ir. J.
F. Bertram, mej. A. Bevelander, mevr/J. M. der Veer, mej. H. Veerdulm, W. Verbaan,
van de Bilt, D. J. Bleeker, ds; O. D. H. J. Verhagen, W. J. Verhoeven, ds. J.'VerT.
Bleeker en echtg., H. T. Blokland, echtg. en kuyl, echtg. en 3 kind., J. W. Vermaak en
kind, mevr.' G. Bodenstaff' en kind, P. A. echtg., J. Vermeer, echtg. en 2 kind., F: Verden Boer, echtg. en 2 kdn., mevr. A.'S. C. woerd, P. Vinke, F. L. Visscher, echtg. en
Boertje, B. Bongers. G. Borghstljn, mevr. A. 4 kind.. D. Visser, en echtg., G. F. Visser,
W. G. Bornebroek, J. Bos,'Th. C. Bouwman, echtg en 2 kind., mej. E. de Visser, P. W.
echtg. en 3 kdn., D. P. van Braam Morris, van der Vlugt, echtg. en 2 kdn., H. Th. Voet,
echtg. en 3 kinderen, L. K. Brants, echtg. en echtg. en 2 kind.; D. Vollenga en echtg.,-A.
2 kind., mevr. A. Breel en kind, mevr. M. M. de Vries, en echtg., F. de Vries, echtg. en
Breet en 2 kind., W. v. d. Briok en echtg., kind; G. H..de Vries, J. de Vries, J. A. A.
M. Brinkman, echtg. en 4 kind., J. W. Broek- de Vries, echtg. en 2-kind','J. P. de Vries.»
r >ir.ii..r
�
huizen, mevr. C. W. Broer en 2 klnd;."J. J.
E.*Wallert,
kind,
C.
BroosMevr.
J.
M.
echtg.,
Broos
en
Wafelaar
en
mr.
J. C. L.
hooft, echtg. en kind, J. J. Brouwer, echtg. echtg. en 2 kind., J. Warnaar, Eerw. Frater
en kind, P. Brouwer, echtg. en 8 kinderen, Monulf Wayers, G. H. van Wely, G. Wessel,
H. B. Bruining, echtg. en kind, mevr. A. C. echtg. en 2 kinderen, E.- van Weijnen,
M. Brussaard, C. de Buck, F. Budde, echtg. C. R. Weytlngh,echtgenoote"* eif ' kirtd,
en 6 kinderen, mevr. T. van Burk. mevr. W. mevr. A.''C. Wichers en 2 kind., J. A. M.' Vaa
H. Buschkens, A. O. Buys en echtg.
der Wielen, echtg. en 2 kind., mevr. A.
en 2 kind., mevr. E. de Wilde en
Wierdels
Eerw.
Frater
echtg..
Cassutto
én
L.
H.
M.
J, F. Wllkens, echtg. en kind, mej.
ir.
kind,
J.
J.
Casteren,
Th.
van
Catz.rA.
F.
Sylvester
van der Chys. echtg. en 2 kinderen. Mevr. J. L. van der Willigen, meJ. W. Wits, P.'C.
Wols van der Wel en echtg., mevr: T. Wijnde Wed. C. O. Cleypool. Mevr.- G. L. Cochius, A. J. Th. W. F. M. Crul, echtg. en 3 gaarden en kind, D. H. Wijnschenk.
kinderen.
M'
■
Mr. T. Young.
W. v. d. Zaan, mr. A. W. van Zadelhoff en
L. J. Dalitz en echte., Mej. N. F. L. Dalllnga, O.' Das, J. T;. Dekker, O. W. Deubel, echtg.. F. J. Zwalje fen*échtg„ mevr.iA. J,
echtg. en 2 kinderen, J. C. Diemer en 3 kin- Zweedijk, P. A. Zijlstra.
PASSAGIERSLIJST
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•
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,
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achterbank trof, werden de inzittenden
van hun zitplaatsen geslingerd. Een
der dames werd bewusteloos opgenomen; zij bleek
een hersenschudding te
hebben bekomen en wordt
in de C. B. Z. verpleegd. De
andere, dame en één der kinderen liepen
sterk' bloedende wonden op, doch konden, 'na verbonden te zijn huiswaarts
keeren.'

—

*»''

i

—

Zaterdagmiddag werd te Bandoeng
een buitengewone prestatie geleverd
•7 i h 1 >-i* ji»l
t--'
toen Mar; Gabriejse er
in slaagde bet Nederlaïidsch-Indisch
lecord op de 100 nieter rugslag te

(

Een ernstige botsing heeft tenslotte
nog gisteravond plaats gehad op de driesprong Van Breenweg
Banjoemasweg,
waar een particuliere auto, komende uit
laatstgenoemden weg een taxi aanreed,
waarin twee dames en eenige kinderen
waren gezeten. De particuliere auto, die
waarschijnlijk de bocht te 'ruim heeft
genomen ramde met haar spatbord de
geheele rechterkant van de taxi, zoodat
die zijde volkomen werd vernield. Door
de kracht van de botsing, die vooral de

J. W. van Eek, mej. B. A. Eckhardt, B.
Engelken, mevr." K. Epstein.zeereerw. Pater
J. Ettel, mevr. J. Eymers, J. C. Eynwachter,
echtg. en 3 kinderen.

100 M. RUGSLAG DAMES

f

(Petodjo Oedik).

—

Record

Vergeleken met de Hollandsche tijd
valt de tijd in het niet. Immers eind
September vorig jaar wist Cor Kint het
Nederlandsch (tevens wereldrecord) dat
toen reeds ongeloovelijk sterk met een
tijd van 1 min. 12,9 sec. ten name stond
van let van Feggelen met niet minder
Overigens was het een meer spannen2 sec.' te'verbeteren en op 1 min.
dan
de dan fraaie wedstrijd. Technisch en
brengen.'Echter moet men
10,9
sec.'te
tactisch stond het peil niet hoog, maar r.let ' vergeten dat de Hollandsche
dadeze"' tekortkomingen werden ruim- mes
de rugslag betreft'een unieke
wat
schoots vergoed door een groot enthouplaats innemen.
siasmfe'en een flinke dosis fighting spirit. Beide ploegen waren ervan - overDat intusschen uit een internationaal
tuigd'te "kunnen winnen en hebben er
de tijd van Mary Gabrielse niet
oogpunt
alle moeite voor gedaan ook. Toch dois
te
gek
noemen, moge blijken wanneer
mineerde S.DJj. en hoe hard de verdetijd vergelijken met de tijden
we
haar
diging-">met Tony Wen als stopper-spil
tijdens de laatste Olympische
gemaakt
ook ■ zWoegde, tegen het hardnekkige wedstrijden'
(Berlijn 1936), "'toen Nida
doorzetten der S.D.L.-ers was haast niet
Senff
en
Riek
Mastenbroek met resp l
te vechten. Niettemin had de wedstrijd min.
sec.
en
1 min. 19,2 sec.' de eer18,9
eèn eigenaardig wisselvallig vernog
twee
plaatsen
ste
in de finale bezetten
kop. S.D.L/nam de leiding om die kort
Bridges (Amerika) met een tijd
en
Miss
na de rust aan U.M.S. af te staan, waar1 min. 19,4 sec. de derde plaats bena
tijd niet gedoelpunt werd. van
waarbij echter niet vergeten mag
zette,
Daarna scoorde S.D.L. twee maal achter
worden,
dat die prestaties op een 50 meelkaar
en weer vielen een - heele poos
ter
baan
werden gehaald, terwijl Mary
geen doelpunten ; ieder meende reeds
haar
record
op een 25 meter baan veszege
dat S.D.L. met' een verdiende
tigde.
r.aar huis zou' gaan doch in de laatste
halve minuut werd een soloren van Kek
Mary had echter geen tegenstandsters,
Kim met succes bekroond.
die haar op konden zweepen, zij bond de
Over den wedstrijd het volgende
strijd alleen tegen de stopwatch aan.
men verder nog in aanmerking
ALs
S.D.L. zet al dadelijk een snel offen- neemt, dat zij met haar keerpunten niet
sief in, maar de U.M.S.-achterhoede is gelukkig was, dan is haar prestatie des
paraat en zet enkele malen de voorhoede te schitterender, en bedriegen alle vooraan'het werk over den linksbuiten, die teekens niet dan zullen binnenkort nog
goede rennen langs het lijntje afwisselt wel verdere verbeteringen volgen. Naar
met valpartijen.'Voorloopig valt er van wij vernemen, bestaat er alle kans, dat
systematisch aanvallen niet veel te be- zij de volgende week een aanval op de
speurëp. Aan beidé'kanten valt wel het 200 meter rugslag zal doen.
óvérrompeleride individueele werk op
van spelers als Kek Kim, Pitoy, Coenen,
Papilaia en den kleinen U.M.S.-rechts- Schaatsen
tultert, nie later op de centervöorplaats,
toen Liong Tong zich terug trok, goed
werk verrichtte. Vooral' de snellé doorLagedijk Kampioen
braken va"n'Kék*~Klm'blijverigèvaarliJk.
met
zijn schoten
Voorloopig heeft hij
niet veel succes.'Na een kwartier echter
Vit 's Gravenhage seint onze redacspel
het
hanin
S.D.L.
resoluut
peemt
teur, dat in de nationale schaatskamoen en een heelé poos wordt het U.M.S.pioenschapwedstrijden te Groningen,
doel di|Bhtlg beschoten ook. Hier speelt
pech waarlijk'ook een'groote rol. Vaak Lagedijk als overwinnaar uit het
knallende 'militairen keihard tegen de strijdpCrk trad. Tweede werd Koops ; 3.
U.M.S.-backs op, Coenen schiet een pe- Roes ; 4. Van der Scheer.
nalty tegen den keeper op, loopt daarna
in, de backs stormen toe. Even een nervêus heen en'weer getrap en dan is de
bal' weer weg! Maar een minuut later Schaken
lukt het beter. Een overrompelende aanval van' het S.D.L.-binnentrio wordt door
Papilaja goed afgewerkt en S.D.L. leidt
Euwe verliest
>*'/#".

—

—

Van
Op de driesprong Grisseeweg
Heutszboulevard torpedeerde een particuliere auto een motorrijwiel, dat bereden werd door een militair. Het niet
verleenen van voorrang door de auto is
hiervan de oorzaak. Het motorrijwiel
werd.zwaar beschadigd en de berijder
is met een hersenschudding in het hospitaal opgenomen.

Nieuw Indisch

In

-

deren, G. Diest Largion en 2 kinderen, Mr.
M. C. A. ten Doesscliate en 2 kindereu. A.
Doorgeest, J. van Doorn, echtg. en 2 kinderen, J. H. van Doorn, G. v. Dort en kind,
Fr. Dupont en kind, mej. J. A. Duynstee, Th.
J. Duynstee, Jongeheer S. A. Duynstee, A.
van Dijk, echtg. en kind, H. H. Dijkstra.

Zwemmen

Voetbal

bedroeg

In het afgeloopen week-einde hebben
zich enkele verkeersongevallen voorgedaan mèt vrij ernstigen afloop. Op den
Buitenzorgschen weg. ter hoogte van
Depok, Is een particuliere auto over de
kop geslagen en vrijwel volkomen vernield. De auto werd bestuurd door den
assistent wedana van Leuwiliang, die
met zijn vrouw en vier kinderen op weg
was naar Batavia. Bij het inhalen van
enkele grobaks zag hij te laat een tegenligger aankomen, 'zoodat hij sterk
remde, met het gevolg dat de wagen
slipte en na een volledige salto dwars
over een sloot am den kant van den
weg terecht kwa\n.
De kinderen en de bestuurder kwamen met wat schrammen vrij, doch de
vrouw bloedde uit enkele hoofdwonden
en had een gebroken sleutelbeen. Zij is
in het ziekenhuis te Buitenzorg opgenomen.

OCHTENDBLAD

|

Verkeersongevallen

De opbrengst van de laridsmiddelèn
iii November 46,3 miliioerTof 0,9
millioen meer dan 'in dezelfde maand
->'vy
van het vorige 'jaar.
Ji" r
..m: ?r» /»£.<
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MAGNEETJES

Radio-programma's

Beurs te New-York
(Reuter)

Damrak Stil

Beurs te Amsterdam
'Amsterdam,

5 Jan.
Slot

3% Ind. Leen. 1937

83%

Ver. Vorstenl. Cult. Mij.
Cert. N. H. M.
Deli Bat. Rübber

104
84
165
109 %

.Handelsbank

Philips
Unilever
Koninklijke Olie
J. C. Japan Lijn
Scheepvaart Unie
H V. A.
N- I. S.

127%
96 y 2

266
114

108

398

-

5514

Amsterdam Rubber

202 %

Deli Maatschappij

162%

Alg. Exploratie

Un. Pacific Railway
Shell Union
Un. States Steel
General Motors

kennecott

58

76

•

10%

49%

40%
29%

Copper

Anaconda Copper

Amsterdam,
6 Jan. (Eigen
Dienst).
was
stemming
vrij onbehaDe
Open
lijk, na ingezet te zijn op lager peil, zak84
ten hier en daar de koersen nog iets in.
103 V, De handel bleef onbelangrijk, zelfs voor
84% de vooraanstaande rubrieken.
164%
Kon. Olie o.m. varieerde nog geen vol
no
punt, de koers begon op ca. 263, liep een
127
fractie terug, en sloot weer op begin96 s^
koers.
263
Shell Unicn lag stil op 10.
113
Van Suikers waren H.V-A.'s gedrukt,
107
en brokkelden, na op 398 te zijn begon398
nen, een drietal punten af, om op dit
55
niveau te sluiten.,
200%
Incourante suikers waren fractioneei
162% zwakker, Vorstenlanden na 104, 103%.
58
Incourante rubbers moesten hier en
75
daar een veer laten, het hoofdfonds. A.
10
Rubber begon op 201, raakte even on4914 der de 200 om op den koers van 200 te

40%
29%

23%

24

Slotkoersen

(Aneta)
5 Jan.

1

3% Ned. Leen. 1936

91%
84%
83%

3(3%)%

id.
1938
3% Ind. Leen. 1937
id.
1937 A
3%

5%% Young (m. verkl.)
Amsterdamsche Bank
IncassD Bank
Koloniale Bank '
Nederl. Bank Cert.
Rott. Bank Vereen.
Javasche Bank

82%')
13%*)
90')

>

164%
124%

211

70%
83

handelsbank'

109%»)

H. V. A.
Java Cultuur
'N. I. S. U.
,Ver. Vorstenl. C. Mij.

Michiels Arnold

13%
89%

90')

209

Escompto Mij.
Cert. N. H. M.

83y 2
82')

164%
120%

91

N.I.

6 Jan.
91
85

77

—

(

397%

70%
82%
108%

395
247
238

248
—

104%

103%

143

143')

Soerowinangoen
Bodjong Datar

6 Jan.

—

i

—

122%
202%

199%

151
87
159
166
144
120

165*)

167

144%
121

233

42%

45')

140')

162%
118%
123%4 )
93%

163*)

1

118%

122

93

—

—

123%

Pangheotan
Pasir Nangka
Telaga Patengan
Koninklijke Olie

123
455

—

110

Tarafcan
Billiton, 2de rubr.
Alg. Exploratie
Bengkalis
Redjang Lebong

—

265%

262%

—•

___

387
58

388

58'/2

—

Zuid-Bantam
A. K. U.
Fokker
Lever Bros., pref.
Philips

Unilever

—

—

—

—

—

37%

38
239

240

99%

Borsumij

97')
146

146

Internatio

170

169 %

'

:

Chrysler Corp.
Hadson Motor Car
Un. Pacific Railway

General Electric
Montgomery Ward

—

166

168
208

208%

205%
113%

210
113

181%

181

209')

—

106%
42%
17%

108

42')

18
8

—

—

—

55%

55')

77

4')

4

42%

—

10%

10')

777,.') 77%')

17%

9
50

61*/»
18'A,')
40

17%•)
8%
49%
60%
u

n

')
•)
•)

Laten.

•)

Ex-dlv.

29u /«
—

24.30

—

?

—

del.

'

*—

—

—

—

'

—

—

-

TENNISBANEN VAN DER HOUTLAAN mét zeer ruime uitloopers.
Nog eenige ochtendbanen te huur
tegen billijke prijzen. Inlichtingen
M 66
Welt. 336.
:

—

j

—-

—

—

—

Continental Oil
Cit. Service, common
Corp. Trust
Socony Vacuum
Pref. Cities
Dupont de Nemours
North. Amer. Aviation
Curtiss Wright

—

—

—

—

Greyhound Corp.

2.89

2.89

12%
56%
183%
25%
10%
17%

12%
56%
183%
25%
10%
17%

-

11.20 Cinema-orgelmu11.00
12.00 Ccllo11.40 Militaire muziek
ziek
11.30 Sluiting.
muziek
12.30 Concert
17.04 Adalbert Lutter en zijn Orkest op
17.25 Vocaal
61.66 M. Persberichten
18.00 Barnabas von Géczy en zijn Orkest
18.30 Cowboyliedjes op 61.66 M. Persbe18.45 Pianoconcert
richten (herhaling)
(Rachmaninoff)
19.17 Vocaal
20.00 PoliConcert"door Omroep-Quintet
tiek-economisch overzicht (Phohi-relay)
21.00 Amst. beursre20.45 Orkestmuziek
21.10 Operamuziek
portage (Phohi-relay)
22.30 Piano22.00 Accordeonorkesten
23.00 Sluiting.
syncopen
Koorzang

—

—

—

—

:

Wiflïams' Scheercrême

—

:

—

—

:

;

geeffc overvloedig

—

schuim, dat den baard
jsoepet maakt en het
scheren vergemakkelijkt

—

—

—

—

Amsterdam

5 Jan.

2%
100%
100%
100%

6 Jan.

2%
100%
100%
100%
7.38%

to
;!
>

7.34

1.87%
4.16%

1.88
4.183,4
75.30

ENERGIEKE JONGEMAN, in bezit van auto, Hollandsch, Engelsch
en Inheemsche talen sprekend,
zag zich gaarne geplaatst als verkooper bij één der import-firma's.
Bekend met de heele archipel.
Brieven onder No. • M 47 bureau
Bat. Nieuwsblad.

—

—

—

Wisselkoersen

BADISKA betrouwbaar adres
voor de correcte distributie van
drukwerken, circulaires, enz. BIN
lijke tarieven. Vraagt inlichtingen
telef. Wl. 2886/2889.
M 3

—

—

P.M.Y. (BAXDOENG)
58.31 HL, 90.36 M.
9.15 Amst.
6.300 Gramofoonmuziek
9.40
beursberichten
9.25 Persberichten
11.00
10.00 Concert
Stemmingsmuziek
11.30 Rhytmische muziek
Lichte muziek
14.00 Amst. beursberich12.00 Concert
ten (herhaling) en koersen van de Batavia15.00 Sluicall
14.10 Vervolg concert
•

Aqua Velva verfrischt,

desinfecteert en trekt
kleine scheerwondjes

—

—

—

—

—

—

AUTO HUDSON touring (in running condltion), Erres radio-toestel, wegens vertrek te koop aangeboden. Te bevragen Wilhelminalaan 45 tel. Wl. 4589 na 5 uur n.m.
M 70

—

—

dicht.

—

—

ting.

18.00 Film16.30 Gevarieerde muziek
18.40 Ilja
zang
18.20 Balalaika-orkest
75.20
19.05 Vocaal
Livschakoff's ensemble
19.35 Persberichten op 90 M.: Lichte mu20.00 Amst.
ziek
19.50 Gramofoonmuziek
20.02 1.E.V.-uitzending; op 90
koersen
ring van verspreide favorieten, die meeConcert
21.00 Serieuze muziek ; op
rendeels onveranderd tot lager in de M.
90 M. : Orkestmuziek
21.30—22.00 Adalmarkt lagen en min of meer zonder be22.00 Solistisch
bert Lutter en zijn Orkest
23.00
22.30 Gevarieerde muziek
teekenis waren, daar niet dringende allerlei
aanbiedingen door een bescheiden vraag Sluiting.
NIROM (MALEISCH)
werden geneutraliseerd.
Het nieuws uit het bedrijfsleven was Bandoen? II 192.31 en 111 50, Batavia~il~Ï97
tamelijk opgewekt, doch er z'jn twij6.30
6.03 Javaansche gamelanmuziek
felaars ten aanzien van de industtieele Persberichten
6.40 Allerlei
7.00 Moder7.20 Persberichten
activiteit in de komende maanden en ne Arabische liederen
7.30 Sluiting.
er heerscht nog steeds verwarring door (herhaling)
'Bandoeng II 192.31 en 111 50
de nationale hegrooting.
13.30 Persberichten
12.03 Studio-orkest
Vele handelaren houden hun" bezit
14.15
13.45
Javaansche
gamelanmuziek
vast in afwachting van den volgenden
Persberichten (herhaling)
14.30 Sluiting).
stap van het congres.
Batavia II 197
Stalen waren geneigd achter té blij12.03
12.45 Maleische
Krontjongmuziek
ven, daar er geen verwachting beslaat
liederen
13.00 Moderne Chineesche muinzake een groote verandering van het ziek
13.45 Javaan13.30 Persberichten
énkelen sche gamelanmuziek
14.15 Persberichten
activiteitspercentage, hoewel
(herhaling)
14.30 Sluiting.
een ietwat hooger percentage verwachBatavia II 197, PIIH 45
192.31,
Bandoeng II
ten voor het einde van de maandlDe fabrieksactiviteit van Pittsburg
17.05 Ha17.03 Programma-overzicht
Soendaneesch
kinderwaiianmuziek
17.15
geraamd
week
volgende
voor
wordt
de
18.30 Hinuurtje
18.00 Studio-orkest
op 88, die voor Yougstown op 83 %. Uti19.00 Buitenlandsch
doesche liederen
lities en de meeste koperfondsén en overzicht
19.30
19.20 Loedroek Doerasim
mailorderhuizen waren licht gesteund. Beantwoording luisterrapportenKromong19.35
20.00 Gambang
Chemicaliën lagen lichtelijk verdeeld. Persberichten
22.00 Studio-orkest
23.00 Sluiting.
meening,
de
pp
verbeterden
Sporen
PMN 29
dat het aantal wagonladingen van de
Studio-orkest
24.00 Sluiting.
22.00
daling tijdens de vacantiedagen zal her-

iWILIA^igg:

—

—

—

—

—

—

—

—

||

—

—

—

met volledig pension

schikbaar

voor heer bij Hollandsche familie.
Laan Trivelli 15, tel. Wl. 5063.
M 71

AQUAVELVAJ|

JONGEDAME biedt zich aan als

coupeuse of winkeljuffrouw. Brieven onder No. M 55 bureau Bat.

Nieuwsblad.
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1 FEBRUARI kamer be-

PER

M. SCHEERCRÊME

—

:

„

Kon. Olie was met kalme affaire en

lag bewegingloos in de markt. Schepen

waren uiterst stil en luier en kwamen
alleen op de slottape.
Amsterdam Rubber was eveneens zeer
stil en iets lager genoteerd. De incourante soorten waren veelal lager.
Philips was vrijwel zonder affaire.
Unilever en Aku waren zeer stil en
prijshoudend.
Tabakken waren bij zonder attentie.
Sumatra's waren prijshoudend.
Op de beleggingsmarkt waren Nederlandsche obligaties prijshoudend en Indië luier. Young en Frankrijk waren
•
prijshoudend.

—

—

"

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6 Jan. (Transocean). De
stemming op de aandeelenmarkt was
PHOHI
afwisselend. Bij den aanvang lagen 24 stellen.
het
slot
was
onrestemming
bij
9
De
lager,
terwijl
23
19.71
RL
aandeelen hooger,
Marsch
Weerpraatje
fondsen onveranderd waren en 23 het gelmatig.
20.10 Wilhelmus
en mededeelingen
20.15 Gramofoonmuziek
De cmzet bedroeg 340.000 shares.
niet tot een noteering brachten. E' wa20.30 Phohi-dagblad, w.o. Politiek-econoren minder zaken dan tijdens de vorige
misch overzicht, Sportpraatje en Amst.
dagen.
De gemiddelden van Dow and Jones beursreportage
21.10 Sluiting.
Callgeld noteerde 1% tot 2%%.
21.15 V.P.R.0.-uitzending.
van de laatste dagen luiden
SINGAPORE
indus- Sporen Utilities Omzet
Wallstreet onzeker datum
30.96 en 225 M.
in duitrials
zenden
13.40 Pers- en beurs13.25 Lichte muziek
berichten
13.50 Sluiting.
(Aneta).
30.99
24.85
1.150
D".
Jan.
27/12
148.52
York,
6
New
149.99
31.81
25.32
1.140
markt opende prijshoudend, er heersch- 29/12
31.83
25.58
660
30/12
150.24
te een spheer van onzekerheid.
25.90
580
de groote 2/1
151.43
32.28
Tezelfdertijd bepleitten
terug152.80
32.66
26.45
1.020
bij
eiken
3/1
commissionnairshuizen
4/1
152.43
32.67
26.35
860
loop In de markt te komen.
beMAAR OOK voor alles
binnen
5/1
151.54
32.30
760
bleven
zich
26.07.
De koersen
340
151.19
32.25
26.25
perkte grenzen bewegen, met uitzonde- 6/1
Be r 1 ij n,

19.10 Kinderuurtje
19.25 Pers- en weer19.55 Variété
19.40 Causerie
berichten
20.45 Persbe20.25 Gevarieerde muziek
21.00 Lichte muziek
richten (8.8 C.-relay)
22.10 Sluiting.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

:

—

r
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25.46 en 49.05 M.
7.05 Persberich7.00 Gramofoonmuziek
ten (relay Paris) of gramofoonmuziek
7.20 Pers- en
7.15 Gramofoonmuziek
12.30 Gra7.30 Sluiting
beursberichten
12.35 Pers- en rijstberichmofoonmuziek
13.15 Sluiten
12.45 Gramofoonmuziek
ting.
18.45 In18.30 Persberichten (Eng.)
20.00 Variété,,
heemsclie uitzendingen
20.15 ActualiPersberichten (Holl.)
20.45 Grateiten
20.30 Persberichten
mofoonmuziek
21.30 Politiek overzicht
22.00 Chineesche muziek
(relay Paris)
23.00 Persberichten (Eng. alleen op 25.46 M.).
—

—

—

—

—

—

—

—

Nieuws

(Engelsch)

—

19.45

Rennen

voor

—

—

—

21.30
20.45 Nieuws (Engelsch)
tugeesch)
23.30 Nieuws (EnNieuws (Spaansch)
24.00 Nieuws (Afrikaansch).
gelsch)
—

—

—

—

ZEESEN

—

—

—

—

—

—

—

DJS 13.99 (tot 20.25), DJH 16.81 (tot 20.20
en van 21.30 af). DJE 16.89 (van 20.30 at),
DJQ 19.63, DJB 19.74
Zendtyden

:

dagelijks van 18.30 tot 23.38

20.30 Nieuws
19.30 Nieuws (Engelsch)
21.30 Nieuws (Nederlandsch en
Engelsch).

B. B. C. (LONDEN)

—

(Duitsch)

GSF 19.32, GSD 25.53. GSB 31.53
Zendtijden van 6.50 tot 9.45

—

PARIS-MONDIAL
7.00
6.52 Programma-nTededeelingen
TPA 2 19.68 M. en TPB 3 16.31 M.
7.15
Beknopt nieuwsoverzicht (Engelsch)
(vanaf 21.00 uur)
7.30 Nieuws
Nieuws of gramofoonmuziek
Zendtijden van 17.30 tot 22.30
8.00 Nieuws (Engelsch)
(Portugeesch)
8.37 Nieuws
8.30 Nieuws (Portugeesch)
TPB3 16.30, TPA2 19.68
9.30 Nieuws (Spaansch).
(Spaansch)
18.30 Nieuws (Pransch)
19.30 Nieuws
GSJ 13.93. GSV 16.84, GSG 16.86, GSF 19.82
21.00 Nieuws (Fransch)
(Engelsch)
18.15
Programma-mcdedeelingen
8.12
19.00 23.20 (Fransch).
Beknopt nieuwsoverzicht (Engelsch)
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

op

FOTO-

en

FILM-gebied

NAAR

LUYKS

je Leven

40%

4"/»
76%
30%

75%*)
29'V„

4V«

41%')

41%

—

—

I
>

zetten nu een over-

Mickey, Vrijdag en Robinson

haaste vlucht ln naar het strand, waar Vrijdags
kano ligt. Daarmee zullen ze wel kunnen ontsnappen. In elk geval ls het eiland nu zóó onveilig geworden, dat langer blijven gelijk staat met het
voorbereiden op den dood als hoofd- of bijgerecht.
Ze haasten zich geducht, want Mickey heeft zoo'n
Idee dat de kannibalen wel gauw genoeg van hun

schrik hersteld zullen zijn,

,

En als ze dan bij terugkomst merken dat Robinson verdwenen ls, dan zullen ze de geesten
wel met andere oogen bekijken. Maar de achtervolging dreigt nog gauwer. Want een op een heuveltop verzamelde bende slaat de vlucht van het
drietal gade en besluit om oogenblikkelljk in te
grijpen. „Kijk cs!" roept een dikkert uit, „daar
gaan de geesten !" „Geesten of geen geesten, zij
hebben ons diner-tje te pakken ! I" constateert

een andere,

Nieuws

(Pransch)
20.15
20.00 Gramofoonmuziek
20.30 Nieuws (PorNieuws (Italiaansch)

—

—

—

:

SAIGON

—

—

Berlijnsche Beurs

GROOT PAVILJOEN met eigen
gemakken, gesloten voorgalerij,
binnengalerij, binnenkamer en 2
groote slaapkamers, complete bijgebouwen, flink erf, te huur. Bevragen Rijswijk 19 telef. 1808 Wl.

—

—

29%')

66

N.C.).

C TIKWERK in de avonduren gezocht door gediplomeerd en geroutineerd typist tegen matige vergoeding. Brieven onder No. M 52
bureau Bat. Nieuwsblad.

—

,
'

/u

66%*)

73

—

—

Amsterdam, 6 Jan. (Aneta). De
markt was zeer stil en lusteloos de koersen lagen meerendeels iets lager.
Amerikanen waren conform Wallstreet lager, ook deze afdeeling was zeer
stil. Het publiek was wederom uiterst
voorzichtig en in de hoofdgroepen, stalen en Anaconda, was nauwelijks han-

M

Gadok 21.

—

—

41*)

'

(/

—

—

39%

—

Gedaan/Laten.
Gedaan/Bieden.
Bieden.

—

24V«*) 23%')

—

Ex div.

—

54%
54% ■*') 54%
37%
37%
46% V" 46
5% y?* 5%
10%
10%
22%
22%
46%
80
80%
50% {■{51
5%
5%
88
88%
38%
38%
B. R. V.
24
23%
Batavia
I 157.8 D M. en Batavia II 61.G6 M.
5%
5%
6.15 Persberich6.00 Gramofoonmuziek
23%
23%
7.1 persten
6.30
Gramofoonmuziek
14%
14% berichten (herhaling)
9.00
7.30 Allerlei
24%
24% Mannenzang
9.30 Lichte orkestmuziek;
4%
4% 10.00 Vocaal
10.30 Piano-voordrachten

„

*

BUNGALOWBEDRIJF MON-REPOS, boven Megamendoeng, 840 M,
ideaal gelegen, mistloos, iy 2 u. v.
keuken,
Batavia,
uitstekende
electr., zwembad, v. a. f. 4. p. p. p. d.
Weekend V. a. f. 6.— Tel. W. 754—

—

;®%

»

—

—

—

—

•)

—

—

•

Standard Brands
4 U/»') 4"/»')
Corporate Trust
Dupont de Nemours
145% 145
Radio Corp. of America 4V»') 4*/ i, •)
:
30
Un. States Rubber
29%
Atchinson Topeka
19%
19%
Canadian Pacific
19%*) 18u /««
Pcnnsylvan. Railway
127,.') 11%')
Southern Pacific
Std. Oil of New jersey 35%
36%
10Vi.*) 9%
Socony Vacuum
United Aircraft
34%
34%
North. Amer. Avlatlon
18% *) 18% *)
Curtiss Wright
B'/»
8V«
Douglas Aircraft
60%
59%
Greyhound Corp.
13%
13%
Alg. Ned. Aand.-Depót 402%
402%
420
Alg. Ned. Beleg.-Depöt 420
Bison
540
540
'
110
Robeco
*)

—

—

—

77

Spoor

Cit. Service
Pref. Cities
Shell Union
Pref. Shell
Continental Oil
Tide Water Oil
Un. States Steel
Bsthlehem Steel
Republic Steel
American Smelting
Anaconda Copper
Kennecott Copper
Internat. Nickel
General Motors

40%

6%

Pennsylvanian Railway
Southern Pacific

gestemd.
idem Biedk.
Op de Wisselmarkt lag de gulden lsidem Laatk.
ger tegenover de buitenlandsche valu- A'dam/Londen
tas, het pond noteerde 7.38 opening,
New-York
7.38% slot, de dollar in herstel op 1.88
Parijs
'na 187%, de Fr. Franc 418 418%.
Berlijn

97')

—

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

94

■

40%

,

Prolongatie-rente
De beleggingsmarkt was iets zwakker T.T. A'dam/Bat. Midk.

'

99%
127%

129

95

VERDIEPINGSHUIS, 3 slaapkamers (muskietenvrij), te huur voor
ƒ 150.— per maand. Te bevragen
en bezichtigen Javaweg S5.
M 72

NIROM
Batavia I 121 M.
6.38 Muzikale gym6.31 Persberichten
7.01
6.50 Gramofocnmuziek
nastiekles
populair concert (over de 5 archipel- en oe
locale zenders Bandceng, Batavia en Soe.abaia)
7.30 Persberichten (herhaling)
11.01
8.00 Sluiting
7.37 Vervólg concert
11.40 Wijding (Ikros)
Filmschlagers
12.30 Con12.00 Serieus solistisch allerlei
ij.«u
Omroep-solisten-ensemble
door
cert.
Allerlei
13.35
Pers-. en' weerberichten
14.20 Pers en weerberichten (herhaling)
14.30 Sluiting.
18.«0 Kin17.01 Programma-overzicht
19.00
deruurtje— 18.30 Engelsch cabaret
19.25 MinneapoPers- en weerberichten
20.05 Alg. buitenlis symphonie-orkest
door
den
heer J. H. Kalandsch: overzicht
Ï0.20 Concert door Omroep-orkest
man
22.01
21-58 Amst. koersen
21.15 Allerlei
muz.ek
Gevarieerde
22.30
Swingmuziek
23.00 Sluiting.

:

—

137%

38

Republic Steel
United Aircraft
Douglas Aircraft
American Smelting
Radio Corp. of America
Chrysler Corp.

29%.

—

12%

65%
29%
80%
38%

80

■

Un. States Rubber
Atchinson Topeka
Canadian Pacific

MAANDAG

6 Jan.

12%
65%
29%

•

„

—

151
90

;

Deli

Tabakken lagen prijshoudend doch
stil, Senembah was iets beter, de andere
soorten nagenoeg onveranderd.
Philips, Uni Lever en Aku trokken
geen aandacht, wij ontvingen onveranderde slot- en openingskoersen, respectievelijk, 127, 97 en 37%.
Van Scheepvaart waren Unies weer
lager 103% a 106%, Japanlijn prijshoudend 113% en KP.M. nauwelijks prijshoudend op 181.
Op de Amerikaansche afdeeling lagen
de koersen in aansluiting met het Zwakkere slot van Wallstreet, lager, doch
ontmoetten vrijwel geen belangstelling,
opening en slot waren gelijk.
B. Steel 60%, U. Steel 49%, R. Steel
17% a 18, Anaconda 23%, en Kennecott

Shell Union
Un. States Steel
Anaconda Copper
Bethlehcm Steel
Internat. Nickel
Un. Pacific \Railway
General Electric
Standard Brands
General Motors
Montgomery Ward
Kennecott Copper
Std. Oil of New Jersey
Hudson Motor Car
Tide Water Oil

„

Amsterdam Rubber
Bandar Rubber
(
Basilam
Deli Bat. Rubber
Sumatra Rubber
|
•Vico
Wai-Sumatra
Arendsburg
Besoeki
Senembah
Deli Maatschappij
Deli Bat. Tabak
C. M. Oostkust
Oandasoli
Malabar

Jasumij

eindigen.

5 Jan.

„En dat klopt niet! Geesten eten niet!" roept
weer een derde uit. „We zijn bedrogen !" roept
nu de heele bende in koor uit, „vooruit, die drie
achterna ! !" En meteen zet de gansche bent er
een geweldige spurt in. „Als we ze pakken, dan
hebben we drie boutjes !" roept er een, „dat buitenkansje mogen we nooit laten glippen ! I" Inderdaad. zoo'n buitenkansje komt niet gauw meer
terug. Dus loopen de kannibalen nog een stukje
harder,

Binnen een paar minuten zijn
de vluchtelingen in het schootsveld gekomen en reeds snort de
eerste assagaai door de lucht, geworpen door den meester-scherpschutter van het dorp. De speer
mist maar op een haartje en vertwijfeld gilt Mickey:
„O gooie
grutte I Daar komen ze all 11"

—

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

van

Maandag 8

Russisch Legercorps bij Petsamo
omsingeld?

Hore Belisha's

Volgens het dagblad U u s i
m i worden alle burgers, die niet abso-

Stockholm, 7 Jan. (Transocean). Volgens een
tot dusver nog niet bevestigd bericht uit Petsamo zou
een Russisch legercorps door de Finnen omsingeld zijn.
Verwacht wordt, zoo verklaren de Finnen, dat de Russen
in dezen uiterst Noordoostelijken sector van het gevechtsfront zullen worden vernietigd, hetzelfde lot, dat
de Russen in den Suomussalmi-sector eenige dagen geleden getroffen heeft.
Uit Suomussalmi is bericht ontvangen, dat ondanks
de hevige koude, de strijd niet in hevigheid is afgenomen. Naar verluidt, werd tegen Zondagmiddag nog
door geen van beide partijen een beslissing bereikt.
De hoop der Finnen op een overwinning in den
Salla-sector is tot dusver nog niet in vervulling gegaan.
De Russen ontvingen aanzienlijke versterkingen. De
Russische opmarsch in den Salla-sector is gericht tegen
Kemijaervi en heeft klaarblijkelijk ten doel Rovaniemi
te bereiken, een zeer belangrijk spoorwegknooppunt,
dat de verbinding tot stand brengt tusschen Kemi en
Torneo aan de Zweedsch-Finsche Oostzeekust.

>

-

;

C"-l

ten.

Gemeld wordt, dat generaal Stern/-!! i
het bevel voert over de Russische troepen in Finland, gisteren een conferentie
op het Kremlin bijwoonde, tijdens welke
de toekomstige oorlogvoering werd be'*>
sproken.
'

Ï2J

Het blad verklaart, dat Rusland th?ns
militaire voorzorgsmaatregelen neemt «p
groote schaal. Nieuwe lichtingen werdén
onder de wapenen geroepen, terwijl
groote troepenconcentraties aan de grehj
zen moeten plaatshebben.

Duitsche Stafofficieren
naar Rusland
Londen, 7 Jan. (Reuter). Volgens
den Franschen radio-omroep zijn 29
Duitsche stafofficieren naar Rusland
vertrokken om deel te nemen aan de reorganisatie van het Roode leger.

De Geallieerden en

Scandinavië

7 Januari (Havas).
diplomatieke
kringen wordt
In
verklaard, dat in de juist afgeloopen week de situatie van de Skandinaafsche landen de voornaamste
kwestie was, totdat het zeer plotselinge aftreden van minister H o r e
Beiisha, dat als een bom uit
de lucht viel, een deel van de algemeene aandacht kwam opeischen.

Londen,

VAN

RENDIERKUDDEN
■Y£

Kopenhagen. 7 Jan.
1
ocean).
Het dagblad Polltikftn
meldt, dat de Finnen in Lapland begon'*
nen zijn met de evacuatie van hun ren-

-VI3

dierkudden.

200.000 rendieren In
worden in Westelijke'
worden gezien, wijl de Duitsche behoefrichting gedreven naar de Zweedsche
te aan het Zweedsche ijzererts steeds grens toe.
meer zal toenemen.
Het rendier is voor het Finsche leger,
Deze meeningsuiting uit de hierboven
van
zeer groot belang, wijl de laarzen,
genoemde diplomatieke kringen wordt
petten
en overjassen van de soldaten vit
besloten met de opmerking, dat hoewel
de
huid
van de rendieren vervaardigd
Engeland en Frankrijk niets zullen doen,
worden.
Bovendien
is het rendiervleeuh
waardoor de neutraliteit der Skandiook
een
van
voornaamste
de
levensmid-,
naafsche landen in gevaar zou komen,
ter voorziening van het Finsnhe
zij den economischen oorlog toch zullen delen
leger.
voeren, met een zoo vergaande intensiteit als met het volkenrecht overeen te
De totale waarde van 200.000 rendieren
brengen is.
bedraagt ongeveer 100 millioen Finsche
marken.
ZWEEDSCHE COMMENTAREN
Het rendier vormt derhalve eenjielangrijk
van den natioiiaJen rykiXai
"'8 t o'c k'h o'l m.' 7 Januari (Havaai). van het deel
land.
„Zweden zou onder geen enkele voorwaarde de hulpverleening aan Finland
ZWEEDSCHE VRIJWILLIGERS
kunnen onderbreken, evenmin ais het
aüstand zou kunnen doen van het recht
Stockholm, 6 Jan. (Reuter). Het
tot doorvoer van oorlogsmateriaal naar eerste, uit ongeveer 500 man bestaande
Finland en van de uitvoering der beslui- contingent Zweedsche vrijwilligers, is
ten van den Volkenbond"
aldus ver- r.aar Finland vertrokken ; met dit conGoteborg tingent zijn
klaart het dagblad
ook een groep Deensche
Hab n e Tidningen in antvrijwilligers meegereisd. Een groep
woord op de Duitsche aanvallen.
Noorsche vrijwilligers zal met denzelfDe Dagens Nyheter ver- den trein, die door Noorwegen naar
klaart, dat de publieke opinie in Zwe- Finland rijdt, meegaan.
den zich tegenover Duitschland in den
tijd, dat dit land zich in moeilijkheden
ATHLETEN ALS VRIJWILLIGERS
bevond, vol begrijpend medeleven heeft
Stockholm, 6 Jan. (Transocean).
betoond. Op zijn beurt kan Zweden
thans aan Duitschland vragen, zich re- De vooraanstaande vereeniging, waarkenschap te geven van de ongerustheid, bij de Zweedsche sportorganisaties zijn
die in het Noorden is veroorzaakt door aangesloten, deed heden een' beroep op
de Russische invasie. Het is dan ook niet alle Zweedsche athleten om zich onnoodig, dat Duitschland waarschuwingen middellijk op te geven voor het veruitspreekt en de Zweedsche regeering, richten van militairen dienst in Findie alle deelen van het parlement verte- land.
genwoordigt, is ten eenenmale gekant
ZWEEDSCH SCHIP BESCHOTEN
tegen de tendensen, die daarin opgesloDe

ongeveer

—

ten zijn.

twijfeld een keerpunt zal vormen in
de betrekkingen tusschen Engeland

correspondent
van
Sven s k a
Dagbladet
in Duitschland
schrijft: „Het valt ons moeilijk in te
zien, hoe de Duitsche pers de hulp, die
Zweden op zoo natuurlijke wijze aan

Men wUst er verder op, dat Rusland
vastbesloten schijnt te zijn om den
Finschen veldtocht tot het bittere einde
voort te zetten, ware het alleen al om
redenen van prestige, terwijl aan den
anderen kant de Geallieerden vastbesloten zijn, Finland zoo goed mogelijk te
helpen, niet alleen krachtens de besluiten van Genève, maar ook omdat hun
beleid er scherp op gericht is, elke vreemde penetratie in Skandinavië te voorkomen.
Men verklaart, dat de verschillende
gedachtenwiaselingen, die onlangs tusschen Londen en Parijs en andere hoofdplaatsgehad hebben, duidelijk
steden
dat elke aanslag van
gemaakt,
hebben
buiten tegen Skandinavië op een daadwerkelijken weerstand van Engeland en
Frankrijk zal stuiten.
Dit beteekent niet, zoo wordt met nadruk verklaard, dat de Geallieerden de
neutraliteit der Skandinaafsche landen
niet zouden respecteeren en inachtne-

men, zooals Duitschland de wereld wil
doen gelooven. En hier wordt aan toe-

gevoegd, dat de Duitsche bedreigingen,
die thans ln wezen tegen Skandinavië
gericht worden, verdacht veel gelijken
op die, welke eertijds tegen Oostenrijk,
Tsjecho-Slowakije, Lithauen en Polen
zijn gericht en de hypothese van een
Duitsche Interventie onder het voorwendsel van beveiliging van de Skandinaafsche integriteit moet onder oogen

Stockholm,
6 Jan. (TransDe 484 ton metende Zweedsche
kuststoomer Fenris werd door een
onderzeeër van onbekende nationaliteit
aangevallen en beschoten. Het vaartuig
wordt als verloren beschouwd ; de bemanning werd gered.
De aanval had plaats in de zoogeocean).

7 Jan.

Stockholm,

(Havas).

De

doorgangen
kan verbinden aan naamde Quarken-straten
mogelijke manoeuvres van de Westelijke van de Oostzee naar de Bothnische Golf,
die het nauwste gedeelte van de Bothmogendheden. De Skandinaafsche landen hebben er geen enkel belang bij,
zich in het conflict te laten meeslepen.
Daarom moeten de berichten als fantastisch worden beschouwd, welke de
tendens hebben den indruk te wekken,
alsof de thans aan Finland verleende
hulp het effect zou hebben van het
verschaffen van strategische bases in
het Noorden aan de tegenstanders van

Finland verleent,

—

—

Te Stockholm concludeert men uit het
Zweedsche protest dat de Zweedsche autoriteiten bewijzen moeten hebben ontvangen, dat de Fen r i s door een
Russisclien onderzeeër is aangevallen.
«

TERUG NAAR HELSINKI
Helsinki, 7 Jan. (Transocean).
Het feit, dat een groot aantal menschen, die bij het uitbreken van den
oorlog uit Helsinki weggevoerd zijn,
liaar deze plaats teruggekeerd zijn, veroorzaakt eenige ongerustheid bij de
Finsche autoriteiten.
t

'

5 Jan.

(Reuter).

aan de betrekkelijke onwerkzaamheid
van de Russische luchtmacht
Helsinki werd slechts gedurende de eerste
paar weken van het conflict in begin
December door Russische vliegtuigen
maar ook aan het
gebombardeerd
feit, dat het leven in de kampen, die
in de omgeving van Helsinki voor vluchtelingen ingericht zijn. bij de intense
koude, die thans in Finland heerscht,
uiterst onaangenaam is.
De trugkeer der vluchtelingen naar
de stad geeft de autoriteiten bezorgdheid niet alleen omdat de terugkeerende
vluchtelingen blootgesteld zijn aan het
gevaar van nieuwe luchtaanvallen, maar
ook omdat een toeneming der bevolking natuurlijk een ernstig probleem
schept voor de openbare diensten, zooals de waterleiding, het gas- en het
electriciteitsbedrijf, waarvan de brandstofvoorraad slechts beperkt is.
Het ministerie voor de voorzieningen
heeft onlangs bevel gegeven, dat in de
huizen met een centrale warmwatervoorziening alleen op den lsten en den
—

—

,

,

16den der maand warm water gedistri- Het Verre Oosten
bueerd mag worden teneinde op de
steenkolen te bszuinigen. Het ministerie heeft voorts de inwoners gewaarschuwd, dat een binnenshuis-temperatuur van 14 graden boven nul als de
Tokio, 7 Jan. (Transocean). Naar
uiterste moet worden beschouwd, zulks
met het oog op het tekort aan brand- aanleiding: van de meening in politieke
kringen omtrent het lot, dat het kabistof, dat thans heerscht.
net-Abé wacht, wordt verklaard, dat de
minister van Marine Voshida ZaFINSCHE ATHLETEN
terdag een langdurig gesprek met den
Helsinki, 7 Jan. (Transocean). Premier had en diens meening vroeg
De Finsche kampioenhardrijder op de nopens de huidige positie van het kabischaats, Birger Vasenlus, is net, met het oog op de oppositie hierteShimbun vervolgens een heden hier van het front gen. !De Asahi
den minister van
dat
de
van
stap
ontvangen bericht tijdens een gevecht klaart,
trok, niet alde
aandacht
zeer
ten noordoosten van het Ladogameer Marine
kringen,
aangezien de
leen
officieele
die
28
oud
in
gesneuveld. Vasenius,
Jaar
tot
dusver
over de
meest
minister
van
Marine
was
een
der
vooraanstaanwas,
politieke
dwalingen
herhaalde
van
het
de
laatste
hardrijders
ter
wereld.
Op
de
internationale nummerlijst prijkte zijn kabinet-Ab» het stilzwijgen bewaarde.
naam op nummer 7.

Het Kabinet-Abé

Japan en Amerika

Tidni n g e n

Tokio, 7 Jan. (Transocean). Aangezien de regeering te Washington niet
teantwoord heeft op het voorstel van
de Japansche regeering tot het sluiten
van een voorloopig verdrag voor den
tijd na de expiratie van de JapanschAmerikaansche handelsovereenkomst op
26 Januari a.s., overweegt Nomura,
volgens de Asahi Shimbun het
houden van een nieuwe conferentie
net den Amerikaanschen ambassadeur
Gr e w ten einde vast te stellen wat
Washington voornemens is te doen na
genoemden datum.
In economische
kringen in Japan is m:n overtuigd, dat
met het oog op de talmende houding
van de Vereenigde Staten een verdragslooze periode in de handelsbetrekkingen
tusschen de Vereenigde Staten en Japan
nauwelijks te vermijden zal zijn. Met
betrekking tot de komende besprekingen
tusschen Grew en Nomura zegt de
Shimbun verder, dat de Japansche
minister van Buitenlandsche Zaken bij
deze gelegenheid de voorwaarden zal
uiteenzetten voor de opheffing van het
verbod om de Yangtze te bevaren en
bovendien de algemeene kwesties betreffende de rechten en belangen van
de Vereenigde Staten in China zal
bespreken.

Finland geeft,
het Zweedsche vrijwilligerscorps daadwerkelijk zal optreden in Noord-Finland.

Ver. Staten

Stockholm,
7 Jan. (TransDe beweringen, die in het buitenland gedaan worden omtrent een
aanval van Russische bommenwerpers
op een Zweedschen ambulancetrein,
waarbij deze trein onder vuur genomen
zou zijn niettegenstaande hij met een
rood kruis gemerkt was, worden heden
door de administratie van den Zweedschen ambulancetrein en van de Zweedsche Roode Kruisorganisatie in Finland
met nadruk tegengesproken.
ocean).

Er wordt op gewezen, dat de leden van
het Zweedsche ambulancecorps in Finland nog geen Russische vliegtuigen gezien hebben.
SANDLERS REIS NAAR FINLAND
Stockholm,
ocean).

7 Jan.

(Trans-

De voormalige Zweedsche

mi-

nister
van Buitenlandsche
Zaken
Zand 1 e r is vandaag de ZweedschFinsche grens overgestoken.

Stockholms
van dit reisje naar
is dat Sandler samen met

Ce lezingen, die de

VER. STATEN EN AUSTRALIË
(TransStockholm,
7 Jan.
Washington,
7 Jan. (Havas).
ocean). Voor het gebouw van het comHet State (Department kondigt de vestimunistische dagblad N y Dag is in ging van diplomatieke relaties tusschen
de vroege morgenuren van Zondag een de Vereenigde Staten en Australië aan.
bom ontploft zonder veel meer schade te
doen dan het vernielen van eenlge ven-

Ver-

_

—

BOMMEN ALS ARGUMENTEN

sters.

klaard wordt, dat de Russen, nu in ZuidFinland plotseling een felle koude is ingetreden, zich op de landengte van Karellë begonnen in te graven.
In militaire kringen te Helsinki acht
men het niet waarschijnlijk, dat de Sovjet-Russische legerleiding thans een
groot offensief tegen de Mannerheimlinle zal gelasten. Men meent, dat zij
slechts zullen voortgaan met hun tactiek
van het bombardeeren van havens en
spoorwegen.
De Russen schijnen een krachtige defensie-linie voor 'de wintermaanden ln
gereedheid te brengen. Oroote gedeelten
van hunne linies worden beschermd
door een drievoudige prikkeldraadver; ,
| ;
; )
sperring.
;;

,

—

Volgens een raming, die heden hier
Voorts wordt gemeld, dat de bekende
bekend werd, zijn niet minder dan Finsche athleet Nik kan en, hou45000 geëvacueerde inwoners van Hel- der van hét wereldrecord speerwerpen,
sinki naar hun woonplaats terugge- bij een gevecht aan het Karellsche
keerd. Het totale aantal menschen, dat front ernstig gewond werd.
thans in Helsinki vertoeft, wordt geschat tusschen de 65 en de 70 duizend.
GEEN AANVAL OP ZWEEDSCHEN
De terugkeer van de geëvacueerde inAMBULANCE-TREIN
woners is niet alleen toe te schrijven

OP DE LANDENGTE VAN KARELIË

Helsinki,

komst van de beide minister van Buitenlandsche Zaken te Venetië tegen
Venetië, 7 Jan. (Transocean). niemand gericht is. De samenkomst is
De eindbespreking tusschen Ciano en louter een gewone ontmoeting in een
vriendschappelijken geest, zegt het
Csaky heeft Zondagvoormiddag plaatsblad,*
gehad in het Hotel Danlsli.
dat vervolgens een schets geeft
van de betrekkingen tusschen Italië en
Hierna werd
zooal3 reeds gemeld
Hongarije.
een communiqué uitgegeven.
Na de slotbespreking maakten de beiGedurende de 20 jaar na het teekede ministers met hun staf een tochtje
per motorboot naar het schilderachtige nen van de noodlottige vredesverdraeiland Torcello, waar de president van gen, aldus het blad, heeft Hongarije
de Internationale Tentoonstelling te gestadig zijn rechten naar voren" geRome, senator Cini, een lunch aanbod bracht en de hoop gekoesterd, dat zijn
ter eere van de belde ministers.
elschen gezstte overweging zouden vinden, wanneer in Europa een nieuwe orITALIAANSCHE PERSCOMMENTAREN de zou zijn geschapen. Evenals Italië
wenscht Hongarije, dat het huidige conblijft. Het" wenscht
flict'gelocallseerd
(Transocean).
Milaan,
7 Jan.
De Oazetta del Popoio geen nieuwe catastrophes.
verneemt uit Venetië, dat de HongaarCIANO NAAK BOEDAPEST?
sche minister van bultenlandsche zaken, graaf Csaky, het voornemen
6 Jan. (Havas).
Amsterdam,
om een korte vacantierels naar de
De
meldt
Zeitung
wanNational
Italiaansche Riviera te maken,
neer de onderhandelingen met den Ita- uit Essen, dat Ciano mogelijk ook een
liaanschen minister van buitenlandsche bezoek aan Boedapest zal brengen.
zaken, graaf Ciano, geëindigd zouden zijn, heeft opgegeven.
TEGEN HET COMMUNISME
Ciano en Csaky zullen gezamenlijk
Rome, G Jan. (A.N.P.) De Gio rlunchen op het visscherseiland Torcello,
nale
d' Italia wijst er op, dat
Hongaarsche
minister
onwaarna de
Italië uitsluitend wenscht de communismiddellijk naar Boedapest zal terugkeeren, terwijl graaf Ciano per extra tische expansie tegen te houden, welke
het heil van Europa bedreigt, doch geen
vliegtuig naar Rome zal vertrekken.
De officieele Popoio 'dltalia agressieve bedoelingen jegens de Sovietverklaart met nadruk, dat de bijeen- Unie koestert.

DE EINDBESPREKINGEN

,

Duitschland.

.

en Rusland.

de aanvallende onderzeeër een Russisch
vaartuig was, dat deelneemt aan de
Russische blokkade van Finland.
Nader wordt nog gemeld dat de
Zweedsche regeering heden bij de Russische regeering een protest tegen het beschieten van de Fen r i s
door een
Sovjet-Russische
onderzeeboot in de
Bothnische
Golf zal indienen. Het
Zweedsche vaartuig was uit Holnsund
naar Stockholm vertrokken. Ten Noorden van het lichtschip Sydostbott e' n, in de nabijheid van Umea gelegen, kwam een Russische onderzeeboot,
die een patrouille-tocht langs de Finsche
kust maakte, aan de oppervlakte en loste
een schot op de Fenr i s.

g,:

In dezelfde kringen is men van
meening-, dat het vertrek van den

Britschen ambassadeur te Moskou
waarschijnlijk definitief is en onge-

nische golf vormen. Vermoed wordt dat

>

EVACUATIE

j

•

neergeschoten.

luut betrouwbaar worden geacht, uit;de
Russische vlootbasis Kroonstad verwik
derd. Elke persoon, die zonder toestemming de verboden zóne nadert, zal zonder waarschuwing worden doodgescho-

Noord-Finland

Helsinki, 7 Jan. (Reuter). Een
communiqué meldt, dat de poging van
een vijandelijk ski-detachement om de
Finsche troepen in den Salla-sector te
overvleugelen verijdeld werd. 300 Russen werden hierbij gedood.
De vijandelijke luchtaanvallen op
Lahti en Kuopi op Zaterdag hadden ten
gevolge dat 1 persoon gedood werd en 2
personen gewond werden. De aangerichte' materieele schade is niet groot.
Twaalf vijandelijke vliegtuigen werden

Londen, 7 Jan. (Havas). De
Chronicle
verklaart met nadruk, dat het aftreden van Hore Belisha geen
effect zal hebben op de kracht,
waarmede de strijd der Geallieerden zal worden voortgezet en
dat de generaals Gamelin en
Georges in volmaakte samenwerking met de Britsche generaals
en den nieuwen minister van oorlog zullen handelen.
Sunday

Te Venetië werd algeheele Overeenstemming
bereikt

Denemarken

De politie heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld.
Aangenomen wordt, dat de bom geworpen is door Zweedsche nationalisten,
die onlangs een demonstratie hielden
voor de kantoren van de communistische bladen Ny Dag en Arbeter Tidnlngen
te Stockholm.

cere-

Het bezoek van het Italiaansche koningspaar aan den Paus
Met Dempeus
monieel werden Koning Vietor Emanuel en zijn gemalin naar de SI. Pieterskerk
geleid, waar te hunner tere een speciale dienst werd gecelebreerd
—

'

Het is mogelijk, dat de betoogers in de
meening verkeeren, dat zij de autoriteiten op hun hand hebben, omdat de
hoofdredacteuren der belde communistische bladen een paar dagen geleden tot
3 maanden gevangenisstraf veroordeeld
zijn.

RADIO IN DENEMARKEN
(

Kopenhagen, 7 Jan. (Transjcean). Gelijk hier heden bekend
werd,
ïeeft de Deensche regeering een beüluit uitgevaardigd, waarbij het gebruik
van de radio aan boord van schepen
en vliegtuigen aan beperkende bepalingen onderworpen- wordt.
Het doen van radiotelefonische mededeellngen op of boven Deensch grond-

:

Helpen Duitsche Stafofficieren aan Reorganisatie
van Roode Leger?

Russische aanval
afgeslagen

Londen, 7 Jan. (Reuter). Naar
verluidt, heeft Hore Belisha besloten de parlementaire traditie te
volgen en aan het slot van den
vragentijd, na de hervatting van
de zitting van het Parlement op
16 dezer, een verklaring af te leggen. Hij zal morgen voor de laatste
maal op het ministerie van Oorlog
verschijnen alvorens Dinsdag zijn
portefeuille over te geven.

Ce Finnen maken met succes gebruik
van een nieuw geheim middel tegèn
tanks. De bijzonderheden van dit middel
worden geheim gehouden, doch onthuld
wordt, • dat een onderdeel ervan wordt
gevormd door een electrisch apparaat,
waardoor de motor der'tanks buitra
werking wordt gesteld.

De Hongaarsch-Italiaansche
Onderhandelingen

aftreden

Londen, 7 Jan. (Reuter). Reuiers lobby-correspondent meldt,
dat men thans in politieke kringen
geneigd is aan te nemen, dat Hore
Belisha na eenigen tijd weder een
functie in de regeering zal krijgen.

Nog steeds geen Beslissing in Salla-sector
Zweden ontstemd over Houding der Duitsche
Regeering

Januaril9lOTWEEDE "BfcAD

gebied is slechts toegestaan met ojflcieele Deensche Instanties, doch niet
'
met particulieren.
7 v>'
De radio-apparaten aan boord van
schepen, die zich ln Deensche havèns
bevinden, zullen verzegeld worden.

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

zijn verkocht. ~De Noorsche vlag is te
goed. om als camouflage te worden gi
Londen, 7 Jan. (Reuter). De City bruikt", schrijft het blad.
of Marseilles van de City Line
Ook het „dagblad voor handel en
werd gister ten gevolge van een mijn- scheepvaart", de Norges Hanontploffing ter hoogte van de Schotsche dels-og
Sjöfarstidende,
kust ernstig midscheeps getroffen. Een keert zich op scherpe wijze tegen de
matroos, een Laskaar, werd gedood, ter- pcging om Amerikaansche schepen als
wijl 13 Britsch-Indische zeelieden wer- camouflage onder Noorsche vlag te doen
den igewond.
varen. „De Noorsche autoriteiten behooren de burgers van een ander land niet
Londen, 7 Jan. (Reuter). Omtrent te helpen bij het ontduiken van de wetde beschadiging van de City of ten van hun land".

DE „CITY OF MARSEILLES”

.De

of

City

Marseilles

meet

8.000 ton en had een bemanning van
163 koppen.

DUITSCH SCHIP GEZONKEN
Oslo, 7

Jan.

(Reuter). Het s.s.
,(5062 ton) van de
den afgeloopen nacht nabij
Hapag
Steinsund- in den Sogneford, 45 mijl ten
N. van Bergen, gezonken. De bemanning,
bestaande uit 49 koppen, en twee loodsen
werden door een Noorschen destroyer
gered en naar Bergen gebracht.

F r a.n

MARINE-TREILER VERLOREN
Londen, 7 Jan. (Reuter). De
Admiraliteit meldt het verlies van den
marinetreiler Kingston Corn e 1 1 a n met een bemanning van
17 koppen.
Gibraltar, 7 Jan. (Reuter).
De treiler Kingston Corne1i a n (449 ton) is Vrijdagnacht ten
aanvaring met het
gevolge van een
Fransche s.s. Che 1 1 a (8930 ton)
in de Straat van Gibraltar gezonken. De
treiler verdween vrijwel onmiddellijk na
de botsing in de diepte. Reddingsbooten
van de C h e 1 1 a werden gestreken,
terwijl nog andere pogingen werden gedaan om de overlevenden te vinden,
doch niemand kon gered worden. De
boeg van de C h e 1 1 a is beschadigd
en wordt thans hier gerepareerd.
DE „MANHATTAN”

Londen,

7 Jan.

(Reuter).

Reu-

ter verneemt, dat aan de autoriteit te
Gibraltar last is gegeven om de Ma nh a t t a n, het Amerikaansche passa-

giersschip, dat te Gibraltar werd aanDe scheepsgehouden, vrij te laten.
agenten deelden
den autoriteiten te
'Londen mede, dat de geheele lading gedekt is door navicerts en voorzien is
van een „holdback"-certificaat, waarin
dat alle verdachte
toegezegd wordt,
stukken onder de lading op de plaats
van bestemming, Genua, zullen worden
aangehouden. Te Londen wordt er op
aanhouding van de
gewezen, dat de
Manhattan geheel zou kunnen
ziln vermeden, indien de navicert-dekding voor de geheele lading had kunnen worden verkregen van de Britsche
consulaire ambtenaren in de Vereenigde Staten.

Vlag als Camouflage?
ENGELAND

KOMT SCHEEPSRUIMTE
TEKORT

Oslo, 7 Jan. (Transocean). In de
Nöorsche pers wordt hevig verzet aangeteekend tegen de plannen van Amerlkaansche scheepvaart-maatschappijen
om hun schepen onder Noorsche vlag
te laten varen en aldus de bepalingen
van de Amerikaansche neutraliteltswet
ten koste van Noorwegen te ontduiken.
De Aftenposten eischt dat

het Britsche

ministerie

van

Scheepvaart werden voor de eerste maal
Amerikaansche vrachtschepen aangekocht ; zes schepen van de Hawaiian
Line en de Lykes Brothers Company
werden door het ministerie aangekocht.
De verkoop van deze
schepen aan Engeland

Amerikaansche
moet eerst nog

door de Amerikaansche Maritieme Commissie worden goedgekeurd ; deze goedkeuring zal waarschijnlijk wel worden
verkregen, aldus seint Reuter uit New
York.
De agenten der Britsche regeering
blijven voortgaan met hun pogingen om
neutrale schepen voor Engeland te charteren, teneinde de verloren gegane
Britsche schepen te vervangen. Tot dusverre werden door de Britsche admiraliteit de verliezen van dergelijke gecharterde schepen nog niet gepubliceerd, zoo
wordt te Berlijn officieel medegedeeld.
DRIJVENDE MIJNEN
7 Jan. (TransKopenhagen,
ocean). Tien drijvende Engelsche mijnen zijn in de laatste twee dagen door
Deensche mijnenvegers in de wateren
ter hoogte van de kust van Noord-Jutland gevonden en onschadelijk gemaakt.

FRANSCH COMMUNIQUÉ
P a r ij s, 7 Jan. (Reuter). Het ochtendcommuniqué van het Fransche opperbevel zegt, dat op verschilende pun-

ten

van

-

TWEEDE BLAD

zal vlotten trachten

7

Turkije
geleid.
gevoerde ecnomische onderhandelingen
heeft hier levendige voldoening gewekt.
DE

Voordeel van vier millioen

de

C h i s i n a u, 7 Januari (Havas).
Jan. (Havas). Het
gisteren de
bericht omtrent het bereiken van een Koning C a r o 1 heeft
van
het WaWijding
van
de
plechtigheid
tusschen
overeenstemming
volledige
Kerk,
een
feest
der
Orthodoxe
groot
ter,
en Frankrijk inzake de te Parijs
Ankara,

Fransch Schip

Door

1940

ROEMENIË

tusschen Britschen Treiter en

Marseilles wordt nader gemeld,
dat de mijnontploffing plaats had
slechts enkele minuten nadat de loodskotter den loods aan boord gebracht
had.
De kapitein van de loodsboot zeide,
dat deze pas ongeveer 50 yards van de
City of Marseilles weg was,
toen laatstgenoemd schip op een mijn
Lep.
Het schip streek onmiddellijk de booten, doch 2 dezer booten kapsijsden en
men zag van den loodskotter uit, dat
ongeveer 14 man te water raakten
en rondzwommen. Drie hunner slaagden
erin, op het roer van de City of
Marseilles te klimmen en de
loodskotter zette een van de eigen booten uit. Deze pikte hierop de drenkelingen op, van wie sommigen in het
laatste stadium van uitputting verkeerden.
Later nam de kotter 4 van de redóingsbooten van de City of Marseilles op sleeptouw en bracht zoodoende 40 leden van de bemanning van
het schip in de haven.
De reddingsboot der haven werd naar
tuiten geroepen en naar het schip geleld door een vliegtuig van de Royal
Air Force.
De.City of Marseilles werd
heden de haven binnengesleept. Uitwendig heeft het schip zeer weinig
schade, uitgezonderd 2 reddingsbooten,
die in de davits vernield zijn, doch het
inwendige van het schip is vernield.
De gezagvoerder van de City of
Marseilles, kapitein Olsen, is door
de'ontploffing gewond.

Januari

dorpelingen, wier
feteekend worden. Gemeld wordt, dat toestand critlek is, te redden.
ie besprekingen een groot succes zijn
geworden.
DE RUSSEN EN DUITSCHERS IN

volgende dagen een overeenkomst

Verscheidene Schepen vernietigd
Botsing

van Maandag 8

Tijdens deze plechtigheid voerde de
van de Russische
vertegenwoordiger

OVERSTROOMINGEN IN TURKIJE minderheid officieel het woord namens
bedoelde minderheid, welke ongeveer

S m y r n a,

7 Jan. (Reuter). Na 200.000 zielen omvat, en hij gaf den
stortvloeden souverein de verzekering van zijn absozweepten
zware stortbuien
en
door Smyrna
voorsteden. Zij verlam lute loyaliteit.
den het verkeer en maakten de electriDesgelijks deed de vertegenwoordiger
sche leidingen onklaar.
van de Duitische minderheid.
In diplomatieke kringen wordt erop
Geweldige hoeveelheden water overgewezen,
dat de Sovjet-Unie in deze
stroomden de lager gelegen wijken van
jaar
lang practisch genegeerd
instortten
streek
20
de stad, waardoor de huizen
De
totstandkoming
werd.
van het
aanzienlijke
schade
werd
verooren
zaakt. Tot dusver werd geen verlies aan Duitsch-Russisch verdrag echter heeft
menschenlevens gemeld. Drie dorpen in bij de bevolking van Bessarabië gevoede vlakte van Broessa met een totale lens van ongerustheid gewekt. Zij voebevolking van 2000 zielen zijn volkomen gen hieraan toe, dat thans de kalmte in
ingesloten. Troepen op geïmproviseerde dit land geheel is teruggekeerd.

Tengevolge van dit versnelde regelmatige accres en door de bijzon-

dere omstandigheden na September
overtroffen de totale ontvangsten
van 1939 de begrootingsraming met
bijna twee millioen. Waar de uitgaven ongeveer gelijk zijn aan de raming, steeg het batig saldo van het
bedrijf, dat na de voorgeschrevenbetaling van rente en afschrijving,
in de schatkist werd gestort, tot
bóven vier millioen.

1914—1918 en thans

-

Positie van den P.T.T.-dienst
Groote bedrijvigheid geen beeld van Welvaart
Toespraak van ir. Hillen tot
Personeel
Evenals in vorige jaren, heeft het

diensthoofd van den P.T.T.-dienst,
ir. C. Hi 11 en, in een toespraak
tot zijn op het hoofdbureau te Bandoeng, verzameld personeel, een en
ander verteld over de positie van
den P.T.T.-dienst, gezien tegen den
achtergrond van de omstandigheden
van dezen tijd. Die achtergrond Is
opwekkend, zeide de heer
weinig
Hillen.

het front patrouille-activiteit

Weliswaar is Indië niet rechtstreeks
in een der oorlogen in Oost of West
betrokken, doch onmisbaar zijn er dreigingen voor Nederland en het Rijk, die
voortdurende zorg en oplettendheid van
plaats.
de overheid vereischen. Ook zonder in
den strijd gewikkeld te zijn, ondervinDUITSCH COMMUNIQUÉ
den we den invloed van de verstoorde
economische verhoudingen. In ons perB e r 1 ij n, 7 Januari (Transocean). soonlijk leven laten ze zich nog betrekHet opperbevel van het Duitsche leger kelijk weinig gelden, doch in den dienst
aan het Westfront deelt mede, dat zich met zijn vele internationale aanrakin*
geen vermeldenswaardige gebeurtenisgen, zijn ze al zeer voelbaar.
sen voorgedaan hebben.
De Duitsche luchtmacht voerde verOns P.T.T.-bedrijf, vervolgde de heer
kenningsvluchten uit boven Groot-BritHillen, is nog redelijk gelijkmatig, omtannië en Frankrijk.
dat onder alle omstandigheden het parDe
Duitsche vlooteenheden hebben ticuliere en industrieele leven niet zonden laatsten tijd herhaaldelijk troepjes der de berichtenwisseling kan, die de
Integendeel,
Polen „van militairen leeftijd" gevan- P.T.T.-taak
uitmaakt.
gen genomen, die trachtten van de Balschommelingen en twijfel maken snelle
tische staten uit de vijandelijke landen informatie en overleg met derden te
noodiger, en daardoor geiren de omte bereiken.
zetcijfers over het afgeloopen jaar eenige uitzonderlijke hooge toppen te zien.
Dienstplicht in
Die grcote bedrijvigheid is echter geen
beeld van welvaart en uit die verhoogde
Indië
cijfers is dan ook geen richtlijn voor de
N e w-D e 1 h i, 7 Jan. (Reuter). toekomst af te leiden. Dit is evenmin
het geval met andere vervoersonderneverluidt, overweegt mingen met verhoogde uitkomsten of bij
Naar
de regeering van Britseh- baten uit goederen, welke voor de oorIndlë
den dienstplicht logvoering van waarde zijn. Als baten
voor mannelijke Britsche zijn de uitkomsten zeer welkom, doch
als basis van welvaart, waarop het land
van Euroonderdanen
zou kunnen steunen, hebben ze geen
oorsprong in te beteekenis.
peesche
voeren.
Alle
Britten
tusschen 16 en 50 jaar
Zorgelijker nog
wordt het uitzicht
zijn thans
geregistreerd voor de naaste toekomst, omdat naar
van tijdelijken schijnbakrachtens de verordening verschijnselen
ren bloei, er vele zijn waarvan met zevan
den
30sten Auguskerheid is te zeggen, dat ze blijvend ontus, die door den Ondergunstig zijn. De kosten van de versterkte weermacht, de verhoogde rente en
koning
uitgevaarwerd
aflossing van niet-productieve kapitaalsg
d.
i i
uitgaven, de verzwakte koopkracht van
de afnemers van Indische producten, de
moeilijkheden
der verschepingen, het
zijn eenige der vele factoren op economisch terrein, die groote zorg baren.
DEFAITISTISCHE PROPAGANDA
Want werkelijke economische weerstand
heeft het land nog altijd niet. Het uitBrussel, 7 Jan. (Transocean). zicht is dan
ook wel dusdanig zorgelijk,
Volgens berichten uit Parijs is een medat de regeering zich genoodzaakt heeft
taalbewerker uit Bourg-la-Relne, zekere gezien, de landsdiensten wederom tot
Trigodet, door de tweede milieen uiterst zorgvuldig beleid aan te spotaire strafkamer te Parijs veroordeeld ren en tot nalaten van alle niet zeer
tot een gevangenisstraf van 3 jaar en
bepaaldelijk noodige uitgaven.
een geldboete van 1000 francs wegens
het doen van „defaitistische uitlatinVerdergaande gaf spr. er uitdrukking
gen".
aan, dat in overgroote meerderheid alEen Parijsche communist, Wolfdaadwerkelijk en flink hebben medem a n n genaamd, die defaitistische len
gewerkt om het bedrijf goed te laten
propaganda gevoerd heeft in een •waloopen.
penfabriek nabij Parijs, werd veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf
Het aantal klachten over postzendlnen een geldboete van 1000 francs.
gen of telegrammen of over minder geEen verpleegster, Yvonne H a nslaagde telefonische verbindingen was
s e n s genaamd, werd door gendarweer uitermate gering en werd ver in
mes te Hautmont, nabij Maubeuge gede
schaduw gesteld door de talrijke
vangen genomen wegens het voeren blijken
van waardeering. Bepaaldelijk in
van communistische propaganda.
de moeilijke Septembermaand kwam tot
uiting
hoezeer ieder voor zijn plicht
stond.
plaatsvond.
In het begin van den avond had in
het gebied van Blies een vrij levendige
artillerie-activiteit aan beide zijden

-

Britsch-

Frankrijk

Neutrale Staten

verstreken jaar verloor de
In
Frankrijk en Turkije
dienst de medewerking van de heeren
Dijkwel en Van Nauta
Igtanboel, 7 Jan. (Reuter). L e m k e, die belden als hoofdambteIn officieeie kringen wordt bevestigd, naar een lange en eervolle postale loopdat
ten gevolge van de economische be- baan beëindigden, en van den heer
aan Amerikaansche schepen slechts zal
sprekingen
te Parijs tusschen een Turktoegestaan
vlag
B u r g h g r a e f, die als hoofdkanonder
Noorsche
worden
vertegenwoordigers
delegatie
sche
en
de
toorchef van Semarang den dienst met
wezenlijk
wanneer
aan
zij
varen,
te
regeering,
pensioen verliet.
van
Fransche
de
eerstin
scheepvaartmaatschappijen
de
Noorsche
het

Het hoogere middelbare personeel had
gelukkig niet zooveel medewerkers te
verliezen als vorige jaren. Dit kwam den
dienst zeer.te stade, want de bedrijvigheid nam weer toe en de aanvulling van
onderaf gaat niet zoo snel als eigenlijk
wel noodig zou zijn. Dit had ten gevolge
dat een beroep werd gedaan op eenige
reeds gepensionneerde ambtenaren, om
voor enkele jaren in het bedrijf terug te
keeren. Uiteraard is dit een maatregel,
die alleen door dringende noodzaak werd
ingegeven en niet langer zal duren dan
bepaald noodig is.
Intusschen ' loopen de verschillende
cursussen wel goed. Medio van dit jaar
zal, eindelijk na vele jaren, de eerste
ploeg aanvulling van het corps controleurs Iste klasse, zijn plaats in den
dienst innemen. De tweede groep is
thans een eind op weg en voor een derde
groep zijn de candidaten aangenomen
en op verschillende kantoren tewerk
gesteld, om half Juli op de opleiding
vereenigd te worden. Voorts belooft de
opleiding tot adjunct-bedrijfsambtenaar
een aantal waardevolle werkkrachten
aan den dienst toe te voegen.

De weinigen onder U. zoo vervolgde
de heer Hillen, die de groote oorlog
1914—1918 hier medegemaakt hebben,
zullen getroffen zijn door. het vorscnil

tusschen toen en nu in liet meeleven
van Indië. Politiek en economisch zijn
wij veel meer bij het wereldgebeuren
betrokken, doch ook de belangstelling
is veel algemeener en wordt op geheel
andere wijze bevredigd. Het kan ook
andersom zijn, dat de veel intensievere
berichtgeving de belangstelling stimuleert. Doch opvallend daarbij is hoeveel
moeite de belligerenten zich geven om
de publieke meening in dit land te beïnvloeden.
In den vorigen oorlog was het briefverkeer beperkt tot de bootverbindingen, die onregelmatige en met groote verEen
tragingen onderhouden werden.
Europeesche post éénmaal per drie weken en dan van twee en meer maanden
oud was een geregeld voorkomend feit.
Daarnaast leefde men op de telegrammen, die uitsluitend langs den Engelschen kabel Indië binnenkwamen en beverscheidene dagen vertraging,
halve
ook de kenteekenen droegen van een
zware censuur.
Tegenover

die summiere bevrediging

van belangstelling staat nu een postverbinding tweemaal
's week met
dagen, een
een looptijd van
acht
ongestoorde, niet gecensureerde nationale radioverbinding met Europa,
die met minuten tijdsverschil tussihen aanbieding en aflevering werkt,
een radio-telefoondienst, die elkeen in
itaat stelt mondeling met ieder ander
in Nederland overleg te plegen en tenslotte, doch niet als minste de omroep.
:

De radio

In het maatschappelijk leven ,heeft de
radio-omroep weer meer beteekenis gekregen. Het aantal luisteraars steeg tot
86.000 en al is dit getal nog in de verte
niet met Europeesche verhoudingen te
vergelijken, toch heeft de omroep daardoor een verspreiding gekregen, die door
Omvang van het bedrijf ar.der publicatie-orgaan hier in Indië
niet wordt bereikt. Ook in Inheemsche,
Wanneer men de omvang van het zij het voorloopig 'nog voornamelijk in
eigenlijke P.T.T. bedrijf bekijkt, der- intellectueele kringen, begint de omroep
halve alleen de diensten, die het be- gehoor te vinden.
richtenvefkeer verzorgen en niet de
Slotwoord

Scheepsberichten
lIAVEN VAN PRIOK
Aangekomen, 6 Jan.

N.I. s.s. „Op ten Noort" gez. Tuizinga
van Soerabaja en Semarang, Agt. K.P.M.
N.I. m.s. „Boelongan" gez. van Koesveld van Pankalan-Brandan, Agt. K.P.M.
N.I. m.s. „Tohiti" gez. Madle van Palembang, Agt. K.P.M.
N.I. s.s. „Gen. Michiete" gez. Rutgers
van Oosthaven, Agt. K.P.M.
Eng. s.s. „Ban Hong Liong" gez. Lancaster van Singapore, Agt. Kian Gwan.
Ned. s.s. „Josefina" gez. Kroon van
Pladjoe, Agt. B.P.M.
Ned. m.s. „Aagtekerk" gez. van Dorp
van San Francisco en Semarang, Agt.
S.M.N.
Ned. m.s. „Kota Agoeng" gez. Rommel
van Rotterdam en Belawan, Agt. R.L.
.

Aangekomen, 7 Januari
Jap. s.s. „Clyde Maru" gez. Wage van
Nagoya en Cheribon, Agt. Namyo Veem.
N.I. s.s. „Sipora" gez. Wagner van
Balikpapan, Agt. K.P.M.
N.I. s.s. „Plancius" gez. Kummer van
Soerabaja en Muntok, Agt. K.P.M.
Noordsch m.s. „Roseville", gez. Eyvind
Balstad van San Francisco en Singapore,
Agt. Colvill.
Jap. sis. „Burma Maru" gez. Ogawa
van Jokohama en Cheribon, Agt. Namyo
-

Veem.

...

Eng. m.s. „Merkur" gez. Blain van
Melbourne en Singapore, Agt. Colvill.
N.I. s.s. „de Klerk" gez. Strubbe van
Cheribon, Agt. K.P.M.
N.I. s.s. „Merak" gez. Veldhuyzen van
Semarang en Cheribon, Agt. K.P.M.
v
Vertrokken, 6 Jan.
N.I. s.s. „Rochuasen" gez. Vos naar
_

Soerabaja.

N.I. s.s. „Gen. v. Swieten" gez. Zuldema naar Toboali, Muntok, Palembang
en Sg.-Gerong.
Eng. s.s. „Ban Heng Liong" gez. Lancaster naar Semarang en Soerabaja.
N.I. s.s. „Op ten Noort" gez. Tuizinga
naar Muntok, Singapore en Belawan
■

•

Deli.
N.I. s.s. „Nieuw Holland" gez. Verstelle
naar Singapore.
Grieksch. sis. „Rokos" gez. Zissimatos
naar Semarang.
Vertrokken, 7 Januari
Ned. m.s. „Josefina" gez. Kroon naar
Pladjoe.
N.I. m.s. „Straat Soenda", gez. Zandhuizen naar Mauritius, Réunion, Tamatave, Beiré Lourengo Marqués en Dur-

i
ban.
Noorsch m.s. „Roseville", naar Pamanoekan, Semarang en Soerabaia. >.r?
•J'-'N.I. $.s. „Gen Michiels", gez.'■ Rutgers
naar Semarang.
N.I.
„Plancius" gez. Kummer naar
Semarang en Soerabaia.
N.I. m.s. „Tohiti" gez. ,Madle naar
bijkomende werkzaamheden voor derPemangkat, Singkawang, Tambelan' cn
We staan nu voor een nieuw jaar,
den, dan vindt men voor September, de
vervolgde
het diensthoofd, en minder Singapore.
oorlog
den
in Europa,
eerste maand van
ooit
is
de weg, dien we gaan zullen,
c<an
verschillende cijfers, die ver boven de
v
.
afgeteekend.
getallen van het vorige jaar uitgaan en
We hebben wel nooit de toekomstige gaan. Een ieder zij bedachtzaam in woord
zeer bepaaldelijk op den bijzonderen
in onze hand, maar en daad, maar voor alles volledig toetoestand slaan. Voor de normale ont- omstandigheden
is
een
heel
verschil of de he- gewijd aan zijn taak en actief in het
toch
wikkeling van het bedrijf hebben ze het
mel
klaar
is
en
ons
een ruim uitzicht vervullen daarvan. Wij weten, dat de
geen wezenlijke beteekenis. Neemt men
Landsregeering meer dan ooit moet kundaarom allereerst het „vredesverkeer" biedt dan dat we, zooals nu, het gevoel
nen
bouwen op de loyauteit van dienaonder de loupe, dan blijkt dat 1939 een hebben in een mist tete loopen en slechts ren en derhalve werken wij meë.
kunnen vinden.
toename van ruim zes procent van het tastende den weg
innerlijke
zekerheid,
kan
ons
dan
Wij zijn geen diplomaten tusschen volLeiden
zien
gaf.
stukken
te
aantal verzonden
dat wij keren, maar we zijn wel medespelers,
ontleenen,
welke
daaraan
wij
eigenlijke
correspondentie,
dus
brieDe
ven, postbladen en briefkaarten, steeg ons richten in handel en wandel naar de ieder in eigen kring. Ik denk, aldus de
voor de portbetalende istukken met tien hoogste norm, die we kennen, naar den heer Hillen, aan het slot van zijn toeprocent: voor de portvrije stukken zelfs hoogsten eisch, die ons gesteld wordt en spraak, dat we goed doen er bewust onze
op te richten om in
met bijna 12 procent. Het aantal tele- welke wij, in aanvaarding, onszel- gedachten en wilverstoringen
legt
omgeving
zoo,
Is
dit
dan
kleine
te voorkoven
willen
stellen.
gramwoorden liep in het binnenlandsch
ieder
mensch
om
op,
onderling
begrijpen
men,
dit
de
te
bevorderen
verplichting
verkeer met 12%, in het buitenlandsche
met 7% op. De telefoonposten vertoon- met verdubbelde aandacht voorwaarts te den vrede te dienen.
den een toename van 7%, de interlocale
gesprekken van 2 1/2 %. Ook andere
diensten, zooals de nieuwsbladen, de
pakketpost en de postwissels, alsook de
internationale telefonie gaven hoogere
cijfers te zien, slechts de binnenlandsche
drukwerken liepen terug, voor welk feit
spc. geen aanwijsbare oorzaak bekend is.
..

-

i

»

'

)

-

De

totale geldomzet was rond

1.25

mil'iard. een toename van 15% boven
het voorafgaande jaar.

De Telegraaf

Di telegraaf, zoowel binnetilandsch als
britrnlandsch die normaal 2.1 millioen

woorden per maand verwerkt, zag den
stijgen tot 3.9 millioen. De binrenlmdsche traffic steeg met een half
miiliocn. de buitenlandsche met 1.3 mill'.oön. De meerdere opbrengst bedroeg in
de Septembermaand ro:»d ƒ 400.000,
thans )s deze toename weer grooteadeels
omving

weggevallen.

Het Telefoonverkeer
Het interlocale telïfoonverkeer bracht
in die maand ƒ 50.000 meer op dan gewoonlijk. Het sterkst uitte zich de behoefte om met Nederlandsche zaken- en
familierelaties contact te hebben in de
„run" op de radiotelefoonverbinding.

Het normale aantal versproken minuten van ongeveer 6000 liep op tot 13.000.
In de begindagen was het noodlg de
spreektijd met Nederland op 6 minuten
te llmlteeren. Door die maatregel kon
men, met vier gesprekskanalen werkende, het verkeer Juist baas, al werd het
enkele nachten drie uur vóór gesloten
kon worden.
Ook nu nog ls het verkeer grooter dan
het gemiddelde vóór September.

„Ik zal nog één jaar op hem wachten. Hij kan tenslotte ergens panne
hebben gekregen"
(New-Yorker)

"""

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

Wanasoeka

Handel en Nijverheid

—

—

—

115
—

Slotkoersen
Tot 11.56
Javasche Bank
210
Beurs te Amsterdam
Sem. Cheribon Tram.
18%
106y
Scheepvaart
Unie
2
Slotkoersen (Eigen Dienst)
49'/4
6 Jan. Beth. Steel
Kol. Bank
165
Cert. Ned. Handel-Mij.
82>/2 Philips
1293/4
Ned. Ind. Handelsbank
108% Java-China-Japanlijn
114'/2
Ned. Indische Escompto-Mij.
70\'2 4% Obl. Gem. Semarang
96'/2
395
Handelsvereeniging Amsterdam
Hotel des Indes
40
Koloniale Bank
164 %
Rennecott Copper
29%
Amsterdamsche Bank
89% N.H.M.
85
Koninklijke Petroleum Mij.
263
(Na
11.56 uur)
Koninklijke Paketvaart Mij.
181
Preanger
Hotel
95
107
5%
Nederl. Scheepvaart Unie
Bali
Lombok
Electr.
74
Java China Japan Lijn
114
Dèli Spoorweg Mij.
30
77'/ 2 Sumatra Electr. Mij.
Bengkalis
Ned. Indische Spoorweg Mij.
72%
55'/2
Sem. Stoomboot Mij.
207
Philips Gloeilampenfabr.
Gem. Bez.
8%
127% Tidewater
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
199%
Internatio
169%
Wisselkoersen
Lindeteves Stokvis
166
Mijnbouw Mij. Zuid-Bantam
Batavia, 3 Jan.
Rotterdamsch Beleggingsconsort. 110
Verkoopkoersen, zicht en T.T., Indien
:iiet anders vermeld en behalve reis- en
•egistermarken er touristenlires.
Beurs te Batavia
N.H.M. E.M. H.B.
(Offlcieele koersen, nadruk verboden)
A'dam
99% 99% 99%
99%
8 Jan. 3 m/d A'dam
3 m/m A'dam
99%
Gedaan:
Londen
7.37 7.33 7.37
O
«O
O
Amerika
<D
1.87% 1.87% 1-87
bD
W
m
G
Australië
5.90 5.89 5.90
O
ei
li
CJ
O
03
CS
Montreal
1.70
1.70
1.70
SS
frankrijk
4% 4% 4%
200
Javasche Bank
België (Belga)
31% 31% 31%
87
84
Cert. N. H. M.
Duitschland
75% 75% 75%
Handelsbank
110%
Reismarken
45
45
45
Kol. Bank
167
Registermarken
29
29
29
Amst. Bank
86
Italië
9% 9% 9%
70
Escompto
71% Touristenllres
8.60 8.60 8.60
70
.ld st. a ƒ 2CO
Zwitserland
42% 42% 42%
399
405
H. V.' A.
Stockholm •
44% 41% 44%
.
Amst. Ruuber
Oslo
199% 201
42% 42% 42 V?.
125
Philips
123% Kopenh. ,
36% 36% 36%
Ver. Vorstenl.
104% 104%
Bangkok
68 % 68% 68%
170
Internatio
Br.-Indië
56
56
56
170
Lindeteves
165
Colombo
56
53 % 53
Band. Kinine
475
Flaiderabad (Sir.d)
56%
Scheepv. Unie
Saigon
106%
43 % 43% 43%
'
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Sem. Cher. Tr.
Sem. Joana Tr.
Malang Tr.

3imau a 100
Emni
Vloeara Sipongl
\lmem
-

—

180
55
78

—

—

—

—

—

18%

—

—

—

—

—

—

—

42
450
15

—

—

—

—

—

_

8%

5

105

Zuid-Bantam

57
80

Shanghai
Hongkong
Hongk. doll. (Nat.)
Amoy
Swatow

—

9
44

—

Foochow

—

21
7
115

—

—

Singapore
•

-.«

Jw.

-

..

_

.

..

•.

.»

»

|

;

—

264
—

—

—

—

—

„

Alg. Expl. Mij.

44% 44 %
93% 93%
15% 14%
46
45%
14%
15
16
14%
15
15%
15%
15%
86% 86% 86%

Manila

Bata.vla,
'Aneta) J' iiJ.
70
72%
.<
o.
7 Jan.
6 Jan.125
135
r laatK. biedk. laatk. biedk.
Tt.
265 270
B'via/Londen 7.36
7.32
7.35% 7.32
50
B.via/N.-York 1.87
1.86% 1.87% 1.86%
3% 4
B'via/S'pore .
40

—

'

-Kon. Olie
k 100

44%
93%
14%
45%
14%

Japan

—

183

—

—

—

—

Cities Service
Clt. Service pref
Shell Union
10
10%
Shell Union pref.
75
79
Corp. Trust Sh.
alO sh. $ acc.
2%
U. S. S.
49% %
Bethl. St. Corp. 60
Oen. Motor Cy
39% 39%
Gen. El. Cy.
29% 30%
Stand. Brands
4% 4U /»
Kenn. Copper
29
30
Anaconda
23%
Huds. Motor
4
4%
Union Pacific
74
8"/,»
Tide Water
United Aircraft
34
35
Gas Mij. Nat bez.
210 220
Aniem Nat. bez.
210
217%
Gebeo
210
Sum. El. Mij.
32
Bali en L. El.
76
3%% Obl. Ind. L.
'35
90
3% Obl. Ind. L.
'37 A
83% 84%
3% Obl. Ind. L.
'37 A st. v. 500 84%
4% Obl. Java Hyp.
bank
96
1% Obl. Gem.
Cr. Bank
96%
•1% Obl. Gtm.
—'
Bat.
96
4% Obl. Gem.
Buitenzorg
96
4% Obl. Gem.
Band.
96%
■i% Obl. Gem.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Amsterdam

—

—

—

—

—

—

—

—

—

37?
37

s

—
—

36'/s
38%

-

„

Jan./Febr.

—

—

35\' 2

—

Batavia, 8 Jan. Off. noteering
Lampong Robusta 15% triage ek. Telok
Betong.

3512

Gedaan laatste laatste
6/1 8/1 vraag aanb.
10.40
10.60

a

:

.

Jan.'

3.93%
2.23%

53.26

53.28
23.49

23.49

Naar Indië
De „Oehoe" is hedenmorgen te Bata»
via gearriveerd.
De „Emoe" is gisteren te Jodhpur geland.
Naar Napels
De „Buizerd" is hedenmorgen uit Batavia vertrokken naar Napels met 334
kg. post, 8 kg. pakketpost en 65 kg. goederen. Voor de tusschentrajecten werden 15 passagiers geboekt.
De „Pelikaan" arriveerde Zaterdag
Napels.
De „Gier" landde gisteren

te

te Basra.

K.N.I.L.M.
Australië-lijn
De PK-AFP arriveerde gisteren

tavia.

te Ba-

Inschrijving Sumatra-tabakken
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—
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—
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—
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De Tel. verneemt, dat de Dell Mij.
vermoedelijk in Februari a.s. een beperkte inschrijving op Sumatra-tabak
zal houden te Amsterdam, waarbij aangeboden zal worden een partij zandblad
en een restpartij Amerikaansch' voet-

blad.
Terzelfdertijd zal dan te Medan ëen
inschrijving
worden gehouden voor
Amerikaansche koopers.

'

.V—I

DEENSCHE INDEXCIJFERS

~

Kopenhagen, 6 Jan. (TransDe indexcijfers van den Deenschen groothandel over December. zijn
wederom met vijf punten gestegen .en
kwamen op 143.
De stijging van de cijfers voor geïmporteerde goederen zijn bizonder opmerBatavia. 8 Jan. Off. noteerinkenswaard, daar zij 8 punten opliepen
gen van de Handelsvereeniging te 12.00 tegen 1 punt voor exportartikelen.
.
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ISLUYTERS

COM B IN ATI E

&

-

85%:

-

VERZEKERINGEN
-•

*

Prompt
Januari

!

.

■:.

• •

i

1.12«yi.15

1.10
1.10
1.10
M0'1.15

Apr./Juni

■■

1130

11..

—

-

drums, 85

+

Gedaan laatste laatste
6/1 8/1 vraag aanb.

1.12*2

Jan./Maart
=

'

—

-

-

-

=

—

ocean).

—

uur. Citrcnella-olie incl.

Co.

BATAVIA SOERABAIA SEMARAN'G
MEE>AN
BANDOENG
MACASSAR
BRAND-, AARDBEVING-, TRANSPORT-,
INBRAAK-, BAGAGE- EN NOODHA\ EN-

New-Tork

3.93%
2.23%

niet genoteerd.

381'b
37*4
3C'/4
38%

—

1.87%-1.88%

Tt. New-York/Londen
Tt. New-York/Parijs
Tt. New-York/Amst.
Tt. New-York/Japan

:

—

7.37%-7.39%

6 Jan.

4.35

—

/

"

5 Jan.

*)

„

Rolled Bark
Januari
32 t £
fob. Jan./Febr.
32'A
Wisselmarkten
Geld- en
De markt opende heden prijshoudend
(Aneta).
Soerabaja, 8 Jan.
en
stil.
Koffie ready ƒ 18.— vraag.
Londen
Weekoverzicht
De markt was stil.
8
Batavia,
Jan.
Off.
noteerinLonden, 6 Jan. (Reuter). BetrpiV
gen van de N.I. Rubbervereenijing.
GOUD
fende de geldmarkt kan het volgende
om
12.15
u.
half
Marktprijs
per
kg.
n.m.
worden medegedeeld.
Amsterdam, 6 Jan. De goudJava Std. Sheets
ct.
Met den snellen terugkeer van zilver 7
prijzen bij in- en verkoop van baren
Java Std. Crêpe
353 ct. goud van 12.5 kg. fijn bedragen per kg.
bons uit de circulatie in verband met
de
beschikbarè
Kerstmis,
overtroffen
Indicatie-notesring le kwartaal licen- resp. ƒ 2037 en ƒ 2039.
fondsen voor leeningsdoeleinden devbe- tie-A per kg. pl.m. 42'/ 2 a 43'/2 ct.
3* !
staande behoeften.
KATOEN
Deze gemakkelijke monetaire tcestand
Soerabaja, 8 Jan.
(Aneta).
N e w-Y 0r k, 6 Jan.
veroorzaakte een inzakking der disconr Sheets spot
vraag
Januari
11.22
to's en de £ 65 inillioen aangeboden
Crêpe
35'/2 vraag
De markt was vast.
schatkistbiljetten werden toegewezen
De markt was stil.
tegen een gemiddelden koers van £ 1/2/4
tegen £ 1/4/4 gedurende de vorige week!
TARWE
PEPER
Chic a go, 6
Batavia, 8 Jan. Off. notering
Mei
versch.
103%-1035g
van de Handelsvereeniging
12 -uur
INDEXCIJFER NEW YORK
De markt was nauwelijks prijshouhedenmiddag.
dend.
Gedaan laatste laatst?
Het indexcijfer van de producten6'l 8/1 vraag aanb.
markten te New York (groothandelsMAIS
Lampon;
Peper,
100)
wai
o.k. Batavia
prijzen, 31 December 1931
•
volgens Moody's op:
Januari
Buenos Aires, 6 Jan.
Jan./Febr.
10.25 n.
Fair average quality (slotnoteering ln
2 December 1939
160,7,,
pesos per
papieren
Beton?
100 kg.) Januari
166,2'
1939
.Teiok
15 Decsmber
—.
versch.
1940
163,4
Januari
Januari
2
9.75
9.75
9.85
De markt was Zaterdag gesloten.
169,4
3 Januari 1940
9.75
9.85
168,8
4 Januari 1940
Maart/Mei
9.55
9.70
COPRA
5 Januari 1940
163.4 u>) j .Mei/Juni
9.50
9.35
168.3
Batavia, 8 Jan. Off.' noteerin6 Januari 1940
■
Witte M u n t 0 k fob. BanKa
gen van de Handelsvereeniging, F.M.S.,
Januari
20.50 21.75 per 100 kg. Januari/Februari.
!'Jan./Febr.
: ■
<_•1.
20.50 21.75
FAILLISSEMENTEN
I'"
gedaan
laatste
"-laatste
SUIKER
. $/j.
Uitgesproken
8/i-t-vraag aanb.
Ne'w-Yo'rk, 6 Jan.
a
Java e.k. Bat.
'
'
|
f
r
Slot,
biedprijzen
f
voor
contract-4.
Bij vonnis van den Raad van
Makassar
fob.
il! V"
.
5 Jan. 6 Jan.
—''
te Batavia van 5 Jan. 1940 het faillisse-f
Mak. ■
n.ent van H. Lensvelt, meubelarchifect Maart. 1940
1.501.50V2
Bali-Lombok
en handelaar, wonende te Batavia-Cert-j Mei 1940
1.51! 2
cif. Soerabaja
tium (Secretarieweg No. 2).
Juli 1940
1.52
1.52
CITRONELLA-OLIE

4.17%-4.19%

—

.

—

„

6 Jan.
75.—15.50

A'dam/Berlijn
A'dam/Parijs
A'dam/Londen
A'dam/New-York

Sept. 1940
4.35
D; markt was prijshoudend.

6 Jan. 6 Jan. 8 Jan.
open
open
slot
38
38

„

Slotkoersen

—

—

:

"

—

—

—

—•

—

—

—

—

—

—

,

.

„

—

—

—

—

—

:

■

Spoor

—

—

:

ken en afbrokkelende koersen.
Er was eenig aanbod voor scheepvaartpapier, speciaal voor Scheepvaart
Unie, welk fonds een paar punten'verloor.
Suikerwaarden bleven zonder belangstelling. Vorstenlanden en Kol. Bank
waren wat zwakker.
Ook cultuurbanken lagen iets onder
het vorig niveau.
Rubbers bleven zonder belangstelling.
Het aanbod stelde zich algemeen lager.
Van handel en industrie werd alleen
een enkel stukje Philips afgegeven ruim
.7; j
1 pt. onder den vorigen koers.
Singapore,
Sporen en Trammen lagen verlaten,
Sem. Cheribon Tram iets afbrokkelend.
spot
Een enkel stukje Kon. Olie werd IV2 Sheets
'
Febr./Mrt.
pt. lager dan Zaterdag afgegeven.
April/Juni
Amerikanen lagen over het geheel
Juli''Sept.
koers.
jj
vorigen
onder
den
fractioneel
f.o.b.
Jan.
Leeningen waren gedrukt.
Medium Blanket

•

Deli

114%

Batavia, 8 Jan. (Eigen dienst).
De markt had hetzelfde aspect als y&n
Zaterdag, met licht aanbod, weinig 'za-

,

K. P. M.
N. I. Spoor

I

Japanlijn

(Aneta).
8 Jan.
soorten
Suiker voor alle
onveranderd.
N e w-Y or k, 6 Jan.
De Nivas verkocht voor consumptie
Rubbertermijnmarkt
(noteeringen CO6 ton sup.
"prime smokcd sheets contract No. 18.
Voor exp. in de 2de hand Januari le$
cent ptr 1b)
vering was de noteering ƒ 11.— nom.
5 Jan. G Jan.
De markt was stil.
18.91
Jan. lev.
18.91
bieden midpr.
KOFFIE
Maart iev.
19.00
19.00
New-York, 6 Jan.
midpr. midpr.
18.75
18.72
Rio-kwaliteit, nieuw contract A, slot
Mei lev.
midpr. bieden (alles nominaal)
Juli lev.
18.48
18.43
5 Jan. 6 Jan.
midpr. midpr.
—•)
—•)
December
1940
18.26
18.20
Sept. lev.
Maart 1940
4.21
4.21
midpr." bieden
Mei 1940
4.28
4.28
De markt was stil.
Juli 1940
4.32
4.32
Soerabaja,

RUBBER

—

I

—

Batavia zwak

75

K.L.M.

I

—

—

,

—

—

Eastern

—

,

I

—

(Reuter

120

Luchtvaartberichten

1.53
1.54 n.

1.45 n.
Dcc. 1940
De markt was prijshoudend.
Aneta)

I

—

—

:

—

120
105
60
100
110
155

■

—

1.53>/2

Sept. 1940

Producten-markten

BEURSOVERZICHTEN

—

.

—

—

;

—

TWEEDE BLAD

-

;

Alle Verzekeringen

Daj. Manggoeng 169
Daj.Manggoeng
Pref.
Gedeh
Pasir Randoe
113 M
Soemadra
Tel. Patengan

8 Januari 1940

i

„NEDERIAHDEN" VAN 1845

•

van Maandag

Jan./Juni
Jan./Dec.

—

—

—

—

—

—

1.10
1.10

1.10

—

—

Amsterdam, 6 Jan. (Aneta).
Verschenen is tarief no. 8 met minimum-premiën voor verzekering van Ne1.12% derlandsche, Nederlandsch-Indische, Sü1.12% rinaamsche en Curasacsche zeeschepen
1.12% en luchtvaartuigen en vo;r Neder-'
1.12% I landsche visschersvaartuigen.

—

1.12%

ZEEVERZEKERINGSWET 1939

1.10

'

*

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Disconto

—

_

—

—

—

ACTIEF

i -i:

/Handelspapier
Vendupapier

:i

j

,»

R. C. op

4% Obl. Gem.
S'baja

96%

—

)

—

Tegal pr. Veer
Vergde Pr. Veer
Strooh. Veem
Java Veem
A.N.B. depót fr.
bew. k 1
Belegging „Nederland"

—

—

—

—

—

96

—

—

62
255
120
105
120

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Mercurius
Van Dorp

—

90

Fuchs en Rens
Hotel des Indes
Hotel Homann
Woning Mij.

f
;

Munt en Muntmateriaal

—

—

—

—

—

—

—

135
.35

—

—

—'

—

40

—

—

125

447

100

—

—

'
—

Bodj. Dat. Gew. 120

'••'!;•

:

•!,

;

—

140
45
60

_

—

-r-

70

77%

—
—

„

£

! %£

November
1939
1938

Jan /Nov.
1938
1939

2.829.972.79
4.490.239.45

„

5.981.599.90
38.043.720.—

„

November
1939
1938

Jan./Nov.

1939

1933

281.6

269,5

422,1

417,2

248.8

1961
406,9

Invoer

|
102.915.53

Java en Madcera
Buitengewesten

103.6
86,1

82.9
88.3

1.045.4
838.4

889.5
875.2

26.4
12.6

27.6
14,1

llver
Pasmunt

17.434.728.50
106.318.64

-

„

„

Munt. Goud
Muntmateriaal Goud
Munt Zilver

48.191.870.02

>t

!

45.954.673.61

Zilver

'

"

5.732.722.09

U :legd Pensioen en Onderstandfonds
ücbouwen en Meubelen der Bank
Diverse Rekeningen

Kapitaal
Reservefonds
van 31 Maart 1922»
Bijzondere Reserve (art. 7 van de Wet
Pensioen en Onderstandfonds
Bankbiljetten ln omloop
Bankassignatiën in omloop
Van het Gouvernement
Van anderen
Reken. Courant Saldi:
Diverse Rekeningen

6.867.067.70

„

i

'

Nederl.-Indië

194,7

171,2

1.883.8

1.764,7

39,-

41,7

Java en Madcera

210,7

214,4
764,3

Uitvoer
2.623,7 2.101.2
8.543,9 7.851,9

22.1

16,5

40,6

31,4

140,5

„

Buitengewesten

Nederl.-Indië

756,9

967,6

978,7

11.167,6

9.953,1

62,7

47,9

434,6

683,4

48.185.420.04
45.954.073.61

"

„

„

5.774.764.45

6.876.027.95
50.742.115.49

316.585.173.90 ƒ

ƒ

9.000.000— ƒ
9.000.000
5.982.297.86
5.932.297.86
3.150.606 45
3.161.847.84
5.744.608.04
5.788.649.02
193.763 935.—
201.794.085.—
567.494.13
404.117.98
—

„

»

:

„

»

|

„

»

„

.

-

„

i*
;

95.648.907.97
2.727.324.51

„

.

■ •.

314.527.421.77

„

"

•

„

17.231.960.50
257.366.28

ƒ

>■

,

i

„

38 047.170.—

-

•

>c;

„

46.821.009,59

n

1.005.593.52
4.490.239 45

5.979.599.93
„

„

'n
„

316.585.173.95 ƒ

ƒ

85.492.879.01

2.903.545.03

314.527.421.77

.

.

/'

33.032.857.29 ƒ

'

Waardein 1000.000-tallen
Guldens

tonnen

"

:

Beschikbaar metaalsaldo

Bruto gewicht in ÏOO:-tallen

Gewesten

179.836.44

Z££
„

(i

Muntmateriaal

15.623.204.99

is97<i«fißi

=

; .

PASSIEF

501
115
540
110

ƒ

1939

Overzicht van de totaalcijfers van Java en Madoera en van de Buitengewesten

6 Jan. 1940

IQo7n

—

257

437

—

—

90

415

491
108

—

)
\

—

Cultures
Ardjoena

Ned. Ind. Muntstukken

—

405

Internationale
Belegging
Robeco
Blson

j

£

_

—

Jasumij

181.045.29

"

Belegd Kapitaal: Effecten
Belegd Reservefonds Effecten

,

—

15.275.525.21

f

—

4%% Obl. Hotel
des Indes

:

Voorschotten aan het Gouvernement

—

Semarang

r-

»

Munt en Muntmateriaal

—

—

'■*{-?

'j'

Wissels buiten Ned.-Indië betaalbaar: Gekocht
Bele e„. .„c, voorsch.

30 Dec. 1939

'

!

_

—

—

In- en Uitvoer in November

VERKORTE BALANS VAN DE JAVASCHE BANK

—

.

—

34.395.791.35

DE VERLOFGANGER, DIE THUIS WAT WOU OEFENEN
(Canard. Enchainéj

147,7

603,-

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van Maandag 8 Januari
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TWEEDE BLAD
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Heden e.v a.
7.15 "en 9.45 ■
M ~» B& ABT
Eif
film
Sv.
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Un.-Artins
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bil konden, bij den

regenboog I Dan zou hij na de bui niet
meer verbleeken I Want Eltosin buitenverf
i* een volkomen weerbestendige verf;
een
ie
houtwerk niet alleen
een prachtige, diep-glanzende kleur
geeft, maar het ook beschermt tegen
verweering en verrotting en tegen
alle andere invloeden van buitenaf.
En Eltosin is zoo zuinig 1 U kunt met
1 kg. Eltosin een groote oppervlakte
J een oersterke deklaag geven, die
Jar n long Uw houtwerk afdoende
\

! \

j

eens

©

1

[

V V

I

V\

/

beschermt.
Vraag Uw leverancier Ude Eltosin

kleurenkaart te toonen. Er zijn
prachtige

ASTÖRIA THEATER

I

1188

[pTTI
TTTT Iti
DE VROUW DIE VERDWEEN

Ml

i

WOLKEIi SÜVEH EHM"

1|
gl

(Mm

Era

9n

Eg
wgj

spionnen-intelligentie.
ontknooping is verrassend.

yj

De Indische Courant:
Het is een eigenaardig verschgnsel hg eiken oorlog.
dat de spionnage-diensten onder hoegen druk beginnen
te werken om de geheime wapens van den vijand
zooveel mogelijk te vernielen.
„Een der spannendste films, welke de fi'.mindustrie in het laatste kwartaal van 1939 heeft geproduceerd", roept het Soerab. Handelsblad en-

M
Kg

k
KB
HB
99

H

|9

thousiast uit.
De heer R. Bleeker, een expert in het filmvak, is
als Manager aangesteld.

®

—

KB

=0

astoria, thans UW THEATER

M A X I

MlH

n.m.

VERZOEK

|

CITAL>EL|

THE

lm

Iml

Km

Soerabatasch Handelsblad;
Niet alleen is de film knap van bouw. mnnr ook
Je intrige is iels geheel ntcuws op het gebie l van

OP VELFR

\ht\

|H
ö|

:

Vanaf heden.

1 All l >} di

RH

LAURENCE OI.IVIER, RALPH RICHARDSON
en VALERIE HOBSON
Leest wat de So.'rabaiaiche dagbladen schijven

met

prachtige Metro film met
ROBERT DONAT en

■

5
H

ROSALIND RUSSEI.L

■

(Niet voor kinderen) R
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ICAPITOL

■BBMEBW M'ÉtiWiWi.WftAMBEK
Heden

voor het

laatst

DE SPOOKTREIN

j

H

g

'

H
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lAN HÜNTER CLORIA DICKSON ISABEL JEANS
Directed by WILUAM KEIGHLEY Presented by WARNER BROS.
Ongioal Screea Play by MJtoa Krims, RowUnd
ft Joliw J. Epsteia
.

THE LADY
van.shes

B

Een dolk in haar bontmantel als „LAATSTE WAARSCHUWING
leiding van
maar dat schrikte de zeven SOCIETY-GIRLS niet af, onder

prolongeert heden en

met

IN

de

'^ÓeDlg'in'

Verzuimt de laatste kansen
deze kostelijke

[
I

DAMES, LET OP UW ECHTGENOOTEN!
HEEREN, PAST OP UW HART!
DE „OOMPH GIRL" KOMT WEER,
verleidelijker dan ooit en
ZAL VOOR U ZINGEN ENKELE KLASSIEKEN VAN
a vv|

CUI?DTIU\r
AiNJM bHLKlDAIM,

en Bacil in

„NAUGHTY BUT
•<

ACANTIE
V ONBEGRENSD
NATUURSCHOON

B

-

Ij

-

musical comedy met
ANN
PHIL REGAN.
DVORAK, CA» CALLOWAY. en TED LEWIS
en hun orkesten.
(Alle leeftijden).

STICHTING TOT HET VERLEENEN
VAN MAATSCHAPPELIJKE
STEUN EN HULP

Mevrouw • Ch. Carpentier-Alting,
Javaweg 97, telefoon 1098.
Mevrouw W. H. Backer, Westerpark 30, telefoon 2066.
NIEUWE AANVRAGE VOOR STEUN,
KLEEDIXG-VERSTREKKING
eiken Donderdag van 9—ll u. v.m.

VOOR ALLE WISSEL- EN BANKZAKEN
SAFE DEPOSiT
KCFFERXLUIS

3

voor ezru

:

Djaga Monjet 1
Arbeidsbemiddeling voor Meisjes
aan huis te allen <Ude, uitgezonderd
Zon- en feestdagen.
:

MEVR. A. VAN GELDER
Palmenlaan 27, teL 4740

(fSISÜ ï£nJZ

PWROI

éSL
pfl|C®i|

PiMi

II

J

IDQp
NICE" Heden
■■ TJIBADAKVoor abonnementen.
hevotr
klachten omtrent de
-«a: s| Erving
bezorging van hst

BIJ GOEDE VERZORGING

Voor abonnementen
klachten omtrent de
bezorging van bet

VINDT U 1N HET BEKENDE

Hacks Radium Hotel

rv

OI,„„v„pmni
„SECONDFIDLE
IPOWTEYmR,Net

te Cj£*l£/ZJZAT/.

500

|

CHERIBON

RUST EN

p

BATAVIAASCH
NIEUWSBLAD
enz
«eUeve men
zich te wenden toi

TOKO
■SONJA
ë
InVitD7Yoï
■(Vaolre 1
1

P|Jj|||J
poeder

BOGOR

poeder

hufö2>
oe
huid

-

'

<j2tond, toeten

droofktwdui.

ïoats

C ?.«

Provl I n en Dranken
Telefoon No. 1 «even)
«

—

B

Eiken dag Magneetjes

NIEUWSBLAD
gelieve men zich te
wenden tot den Agent

e

PliSi

zeep
om'n ontstöß&n

&

J. C. BLOK
Trlef. 108, Tjanfkol U

|

fi£Ezekiel Som

den heer

l

"

'

1104

v

k.

VOOR UW OOGEN

Gediplomeerde Opticiens en Optische Specialisten
35 A Noordwijk, Batavia-C

f««-|
V«n kijKofttfc Hond

«o*r

tuuxL

om de

BATAVIAA8CH

1

KAMODJAN (BIJ GAROET)
GEEN LUXE MAAR GOED EN DEGELIJK
SR.
Sinds 14 iaar onder beheer van den eigenaar A. HACKS 63Q*i

MANHATTAN
MF.RRY GO ROUND

Berlin's

ihREX

8

HJ

«n Arabic.

lats

januari

Heden- en volgende avonden
7.15 en 9.15

I

Swing!

ZIET HAAR!
HOORT HAAR!
IN WARNER BROS.* DENDERENDE COMEDIE:

io

jfejfiMf

|

179 leftijdn) iAVL^P*IYCn ENI,H

Wagner, Mozart, Liszt

V

1 CINEMA PALACE I

gj|

park

Vestigingen In iiüe voorname plaatsen lc Neder land en Neder.-Indlé
en voorts ln de Stralta eestiements. Br.-Indié, Burma. cnlna, Japan

niet,

)

g|

|jj

deca

Hoofdkantoor voor hel Oosten i FACTORIJ BATAVIA

film te zien!
(AUe leeftijden).

1180

CA PI TOL

I'ANAF MORGEN |

4

1

Hoofdkantoor to AMSTERDAM

nieuwste ontdekking

...

I

D Cg3
D L.

V_-/

HIDSÜ lANBE[-MAATSCHAPPIj

morgen

GLORIA IiAH

Zij waren een moordenaar op het spoor en wilden de politie de loei
en het publiek geniet van een spervuur van geestige
afsteken
vondsten en spannende momentpn in deze R.K.0.-RADIOFILM

capitol

I
L.

i

„THE UHDERPUP"

THE MAD MISS MANTON

BARBARA STANWÏCK-HENitY FONDA-SAM LEVENE

p

wegens enorm succes

DE DOLLE MISS MANTON IfpÉi
met

'

i

REX THEATER

u

/TÊSS

A Kol Naoooal Picture

PREMIÈRE

met MARGARETLOCKWOOD

spannende

.

.

MOR G E N AVOND

-

11Q3

.

'

Hollandsche Gongschlager
■
met
FIENTJF. DE LA MAR R
JAN MUSCH,
I
LOUIS BOREL.
|
Vooraf Walt Disrey's „Brave |
Lit■ le Tailor"
Gaumont- en ■
Polygoon-Tourr.aals.
Bj
(Niet voor kinderen).

t

KAY FRANCIS
GEO. BRENT

™

|

9

KAY FRANCIS

ffj»

COLUMBIA'S NIEUWSIE SCHLAGER:

„DDNSEÜE

I

DAGBOEK EN VERTELD DOOR DE IMMER FASCINEE- B
RENDE SCHOONHEID
v
|

Kra

extérieur'

met

I

|

De grondige revisie van <ie tech isehe uitrusting
nadert haar voltooiing; eiken dag worden de apparaten nauwkeurig uitgetest, opdat inet projectie
en gelu'd hrt „non-plus-ultra" worde bereikt. De
airconditioning en zuiveringsapparaten fungeeren
reeds perfect.
Aan het intérieur en
van het Rebouw
wordt voor de her-opening onverflauwd gewerkt.
De heropening heeft piaits op |2 Januari e.s.

kot

,n§s

EENER GEVIERDE ACTRICE, GKNOMEN UIT HAAR

9

SplSr
fïr

Aï* we

B

VRIJKAARTEN NIET CELDIG

|

I"®

ywxEltosin buitenverf.

K|

C. AUBRF.Y SMITH, JUNE DUPREZ,
RALPH KIIHARDSON.

met

I

I

=

I

j

l)at zou een kluitje zijn
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=

ONTHULLINGEN OVER HET INTIEME LEVEN
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Duitsche Spoorwegen gedesorganiseerd
Regeering had alleen belangstelling voor Motorverkeer
Talrijke Ongevallen kenmerken de Desorganisatie der Spoorwegen
Materieel
POLITIEKE

BESCHOUWINGEN
van

VILLANUS

De radio meldt zooeven een verspoorwegongeluk
uit
Spoorwegongelukken
Duitschland.
zijn in Duitschland nu talrijk, door
de overspanning en de schaarschte
schrikkelijk

van materieel en personeel. Tegen de
200 dooden hebben zij in korten tijd
opgeleverd. Het is eigenaardig dat
het regime, den oorlcg voorbereidende, zoo weinig aandacht heeft
geschonken aan de spoorwegen. Het
heeft aan waarschuwingen niet ontbroken. De directie klaagde tevergeefs. In de eerste helft van dit jaar
kon Nederland niet de kolen krijgen
die het uit Duitschland had verwacht, omdat het Duitsche transportwezen ze niet kon verwerken.

—

—

Aan onwil lag het waarlijk niet. Men
weet, hoe Duitschland zich inspande om
buitenlandsche betaalmiddelen te verwerven. Da krachten schoten echter te
kort. Alles, geld, grondstoffen, arbeidskrachten
had de overheid overgehad
voor motortransport en voor wegen voor
dat transport. Nu het ertoe gekomen is,
ligt dat voor een groot gedeelte stil, omdat men zuinig moet zijn met benzine.
De spoorwegen echter, die met binnenlandsch product hun bedrijf in gang
kunnen houden, wreken zich door inefficiency voor de verwaarloozing, die
hun ten deel is gevallen.

Voor het overige ziet men ook op dit
gebied vreemde verschijnselen. Dezer
dagen had ik ergens geschreven, dat de
Duitsche spoorwegen 30.000 wagons te
kort kwamen voor goederenvervoer. Dit
lokte tweeërlei reactie uit. Eén kwam van
Duitschen kant. Niet uit vijandigheid tegenover het regime, dat hij dient, maar
puur omdat hij, als nauwkeurig man.
geen onnauwkeurigheden kon laten passeeren, schreef mij een Duitscher bestraffend, dat het te kort 90.000 wagons
bedroeg en niet 30.000. De man kan het
ongeveer weten maar toch zou ik niet
gaarne beweren dat hij gelijk had. Hoe
gecompliceerd het geval is, bleek mij uii
de andere reactie. Een Nederlandsch
landbouwkundig ambtenaar merkte op,
dat het door mij gemelde niet waar kon
zijn, omdat er in het Noorden van ons
land thans zeer vele Duitsche wagons
etaan, die verhuurd zijn om Nederlandsche aardappelen naar Zwitserland te
vervoeren. „Hoe zou Duitschland een zoo
groot te kort kunnen hebben, als het dit
nog doen kon ?" vroeg onze landgenoot.
Hij had daar nog het een en ander aan
kunnen toevoegen. Thans krijgen wij
overvloed van kolen van onze oostelijke
buren. Het ziet er naar uit alsof zij ons
wilien bedenken met hetgeen vroeger
andere afnemers kochten, die thans van
de Duitsche markt verdwenen zijn. En
thans blijkt er voor kolenexport waarlijk geen gebrek aan wagons te bestaan.
Dat zal stellig ook ln andere landen
met een goed betaalmiddel zoo wezen.

DE VERKLARING
Moet men hierin de verklaring zoeken van het opmerkelijke feit, dat
het te kort aan wagons tot 90.000 gestegen 2ou zijn ? De rest ontbreekt dan
niet, maar staat slechts niet ter beschikking

voor binnenlandsch trans-

port. Die. rest moet in de buitenwereld geld verdienen voor Duitschland,
of de waren over de grens brengen, die
Duitschland in den vreemde verkoopt,
en die ten deele vervaardigd zijn uit
grondstoffen, waarvan men niet licht
zou gelooven, dat Duitschland er afstand van wil doen. Exporteeren of
sterven, heeft Hitier gezegd. Voor het
doel, dat hij beoogde kan echter ook
onzichtbare
export gebruikt worden.
En daartoe hoort het beschikbaar stellen van spoorwagons voor buitenlandsch gebruik. Andere volken, ook
wij,
bedienen zich op die manier van
hun scheepsruimte. Dat ls voor Duitschland bijna niet meer mogelijk; enkel
nog in de Oostzee, en ln de kustvaart
op Noord Europa. En lntusschen lijdt
het binnenlandsch transport en moet

De afbraak van het voormalige Weesperpoort-station te Amsterdam is reeds
zoo ver gevorderd, dat het goede, oude W. P. bijna niet meer te herkennen
Het sloopen der perrons in vollen gang
is!
—

Hamer en Sikkel in de Halve Maan
Wat wil de Sovjetunie in het Naburige Oosten?
De Saadabaad-mogendheden
Er is in de wereldgeschiedenis wel
geen tijdvak geweest, waarin omtrent
de werkelijke bedoelingen van een
groote mogendheid zooveel onzekerheid bestond, als thans aangaande
die van de Sovjet-Unie. In bijzondere mate geldt dit voor de politiek der
Sovjets in
het Naburige Oosten,
waarvan de omtrekken, in tegenstelling tot hun Europeesche politiek,
nauwelijks zichtbaar zijn, schrijft
men aan de N. R. C. De Sovjets zijn
niet altijd zoo discreet geweest, wanneer het de landen van het Nabije
Oosten betrof. Noch aan vroegtijdigheid, noch aan duidelijkheid, lieten
hun verklaringen te wenschen over.
Reeds op 24 November 1917 vaardigde de Sovjet-regeering haar eerste
officieele manifest uit „aan alle arbeidende
Muzelmannen". Daarin
wordt gezegd (in den stijl, die tot op
het huidige oogenblik wordt volgehouden)

Perzië teruggetrokken en den Parzen
het recht verleend hun eigen lot te bepalen".
De Russen hebben het niet erbij gelaten. Op initiatief van het Verbond tot
Bevrijding van het Oosten stichtten zij
in Tasjkent de Hoogeschool voor revolutionnaire agenten in het Oosten. Daar
leerden de communistische propagandisten de talen en gebruiken van den Oriënt
tot in een verbazingwekkende perfectie. Zoo konden zij dan in een mimicry, waarvan de ontmaskering vaak
langen tijd duurde, in de landen van
en Centraal-Azië ageeren. Met
Voorwelk gevolg ?
Mislukkingen der communistische agiatie

Zelfs in den tijd der grootste agitatie,
omstreeks 1922, zal het aantal georganiseerde leden der communistische partij
i.i geen Mohammedaansch land meer
c"an
duizend
hebben bedragen. Hoe
meer Lenin en later Stalin tegenover
Trotski de overhand kregen en hoe meer
men (in 1923) tot het begrip kwam, dat

zoodra zij lastig worden. Men heeft
dat gedaan uit de diplomatie, toen von
Neurath er op bleef wijzen dat men
zich, met de politiek van het uiterste
geweld, op een hellend vlak begaf. Men
heeft Blomberg, von Fritsch en zoovele
anderen verwijderd, toen hun waarschuwingen zeer dringend werden. Schacht
en zijn medewerkers moesten wijken,
teen zij zeiden dat het zoo niet verder
kon. Het geloof van het Derde Rijk is
het geloof in het onmogelijke. Modern,
dynamisch moet men denken ; dan kan
men de consequenties buiten beschouwing laten. Voor den vermetele ontstaan die niet; zooals de oorlog niet
zou uitbreken ; zooals Engeland niet
tot een groote krachtsinspanning meer
in staat zou zijn ; zooals Frankrijk zijn
nationale eenheid niet zou kunnen teïugvinden.

PIJNLIJKE DESORGANISATIE
Er is nu haast geen gebied, waarop
niet de verwaarloosde werkelijkheid zijn
eerste, pijnlijke aanwezigheid doet gevoelen. Dat geldt ook voor de spoorwegen. Het motorverkeer heeft, als een
oure vrouw, zijn ongenade getoond,
teen het niet meer uit weelderige hand
kon gevoed worden. De spoorwegen verkeeren in desolaten toestand, de lijnen
het wagenpark. Door de schaarschte van
het materiaal moeten de wagons, die
ten dienste staan, abnormaal worden
gebruikt: Het is waarlijk als in 19171918. Dit vercnelt de uitputting van alles,
vooral ook van de menschen. Het spoorwegpersoneel is reeds lang oververmoeid,
caar heb ik reeds dezen zomer over
hooren klagen. Velen houden het niet
uit, en moeten vervangen worden door
onervarenen. Men tracht het gebrek
aan locomotieven te verhelpen, door
oude, afgedankte machines van stal te
halen en ze weer voor het gebruik in
orde te brengen.
Zij zijn echter vaak meer een beifmmering dan tot hulp. Uit de goede
machines haalt men ook weer wat eruit te halen is. Reparaties blijven voolang het mogelijk is onuitgevoerd omdat men er geen tijd voor beschikbaar
heeft. Zoolang de gsscWedenis rollen
w'J, houdt men haar 'rollende. Remconstructies begeven het.
Over dit alles heb ik in den laatsten
tijd heel veel klachten gehoord. De
spoorwegongelukken, waarvan men niets
hoort als dat de schade hoofdzakelijk
van materieelen aard is, bevestigen deze klachten.
Is het wonder dat het Duitsche volk
entmoediging gevoelt als het van groote
ongelukken hoort ? Niet om de vreeseiijke gevolgen, maanom de oorzaak ervan. Het weet, vrat cßlttles te beduiden
heeft. Wie in Duitschland niet gelooft
-dat—Engeland I» op
«.laatste. heeoea.
Icopt, moet de naaste toekomst somber
inzien.

(Nadruk verboden)

de eerste taak van het bolsjewisme niet
was de wereldrevolutie te brengen, maar

te beginnen met de verwezenlijking van
het socialisme op het grondgebied van
de Sovjet-Unie, des te geringer werd de
r.ctiviteit der communistische propagandisten in het Oosten. Niets kenschetst de
situatie in de Levant beter dan het feit,
dat men gedurende vele jaren noch in
Londen, noch in Parijs eraan dacht, bijzondere maatregelen tegen de communistische propaganda aldaar te nemen.
Bijzonder ongeschikt voor bolsjewiseering bleek Iran te zijn. Evenals in Turkije,
werd in dien landbouwstaat met
zijn tradicioneele religieuze bindingen
het communisme staatsvijandig verklaard en verboden. De stichters van het
nieuwe Turkije bleken geheel ontoegankelijk voor het communisme te zijn. Zij
stammen, gelijk Moestafa Kemal, voornamelijk uit burgerlijke officierskringen.
Doch niet minder ongeschikt was de
conservatief ingestelde boerenstand uit
het land. Slechts weinig Islamietische
Arabieren zijn communisten. De Arabieren wijzen het communisme met zijn
Godloochening en zijn veelvuldige schending der vaderlijke autoriteit af.

Intusschen is de mislukking der bolsjewistische agitatie geenszins alleen door
ae opvattingen van den Islam en het
standpunt van zijn landen te verklaren.
De grootte van deze mislukking Is aan

:

„Muzelmannen van het Oosten, Perzen, Turken, Arabieren en Indiërs, u allen, met wier kennis en goederen, met
wier vrijheid en vaderland de imperialistische roovers van Europa eeuwen lang
handel hebben gedreven ; u allen, wier
landen de plunderaars, die den wereldoorlog zijn begonnen, wilden verdeelen,

verklaren

wij

:

dat de geheime verdragen van den ten
val gebrachten tsaar betreffende de gewelddadige bezetting van Konstantlnopel thans verscheurd en vernietigd zijn.
De Russische republiek en haar regeering
verwerpen de gewelddadige verovering
van vreemde landen Konstantinopel
moet in de handen der Muzelmannen
y
blijven;
,

dat het verdrag omtrent de verdeeling
daarvoor benzine worden gebruikt, die
zoo moeilijk ontbeerd kan worden. Ook van Perzië verscheurd en venletlgd is.
staat het vervoeder, dat Rusland had Zoodra de oorlogsverrichtingen zijn gebeloofd als eersten vriendendienst staakt, worden de Russische toepen uit

„Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet....”
Veldkijkers zijn een
uitrusting van ieder leger
De Britsche optiekfabrieken
af, welke stuk voor stuk aan een nauwkeurige controle wa
naar het front gaan
Kijksters keuren

belangrijk onderdeel der
leveren er wekelijks vele
den onderworpen voor zij

—

—

kijkers

—

de gedragslijn van Moskou zelf toe te

schrijven. Ongeveer 20 millioen Mohammedanen wonen in de Sovjet-Unie. Hun
moskeeën en scholen zijn voor het grootste deel gesloten. Practisch is de Islam

daar veroordeeld te sterven. Dit lot van
hun broeders kon den moslems van het
Naburige Oosten niet verborgen blijven
en des te grooter moest de teleurstelling
zijn, omdat een manifest der Sovjets
onmiddellijk nadat, deze de macht hadden gekregen, plechtig had verkondigd
„Muzelmannen van Rusland. Gij allen,
wier moskeeën en godshuizen zijn verroest, uw geloofsbelijdenis en gebruiken,
uw nationale en cultureele instellingen
worden van nu af vrij en onaanstastbaar
verklaard".
:

Afghanistan

sche zóne

de neuralgi-

Sedert het uitbreken van den oorlog
willen in de pers van het Oosten de geiuchten omtrent Russische troepenconcentraties aan de grenzen van Perzië,
Afghanistan en Turkestan niet verstommen. Dat deze activiteit geen voortzetting van de vroegere bolsjewistische
bedrijvigheid is, volgt uit de aanleiding
op dit oogenblik en het militaire karakter. Bijzonder intensief schijnen de
militaire bewegingen der Russen van
tijd
tot tijd aan de Noord-grens van
Afghanistan te zijn geweest. 'Feitelijk
kan dit land, hetwelk in het bladerrijke
bosch
der wereldpers den* rustigsten
Doornroosje-slaap
sluimert, . weieens

Geen direct
verwachten

conflict te

Er zijn thans geen directe teekenen,
die ons de vraag, of Rusland in het Naburige
en Midden-Oosten imperialistische expansieplannen heeft, bevestigend
zouden doen beantwoorden.
Wat men
zich ook in Moskou omtrent de sterkte
der Oostzeelanden, die na den oorlog
weer zijn ontstaan of geschapen, moge
hebben gedacht, men kan zich daar geen

illusies maken ten aanzien van het weer-

standsvermogen
der
Saadabaad-mogendheden met hun reusachtig .uitgebreide gebieden. Het zou daarbij niet alleen om een rekenkundige kwestie gaan.
De situatie is er geenszins zoo, dat mil-,
lioenen indringers uit het Noorden
slechts tegenover een geringer aantal
strijders in den Oriënt zouden staan.

Het talent, dat deze bezitten tot het
voeren van een guerrilla-oorlog en de
gunstig geographische omstandigheden

zouden spoedig kunnen aantoonen, dat
niet het aantal de koning der wereldgeschiedenis is. Aan den anderen kant
zou een dergelijke poging tot expansie in
de Russische geschiedenis geen novum
zijn. Het was het imperialisme van het
tsarenrijk, hetwelk tot de Perzische Golf
wilde opdringen, reeds gelukt, zijn invloed
tot Bagdad uit te strekken. Indien GrootBrittannië aan het verbond met Irak
zooveel gelegen was, dan. was dat niet
alleen het
geval wegens zijn groote
schatten aan petroleum, maar ook omeen.neuralgische zóns.»*rKdea;eersten dat het.een.bufferstaat.vormt tegen een
woraeif. Over deri Khaiberpas,' evtl. Russischen'aanval in dé flank van
iang
aan de grens tusschen Afganistan en zijn Empire.
' .
Indië, hebben zich sedert den veldtocht
Rusland's
Aziatische politiek vormt
van Alexander den Groote steeds weer een duister
Dit geldt voor het
hoofdstuk.
rieuwe scharen veroveraars in de rich- Naburige zoowel als voor
het Verre Oosting van het Indusdal uitgestort. Zulten. Ook in verband hiermede is de verlen daar eens de oude gebiedseischen
houding tot Japan van groote beteekevan Moskou met de wereldzending van nis.
Wanneer de Russen het niet op een
het Empire in botsing komen ?
beslissing ten aanzien van Japan willen
laten aankomen, sturen zij dan aan op
In den wereldoorlog heeft Afganistan een
accoord met invloedssferen voor
niet voldaan aan den eisch om Indië beide landen,
waarbij' Indië en de weaan te vallen. Emir Habiboellah wees gen
naar het hart van het Empire aan
een dergelijken eisch van een DuitschMoskou zijn toegedacht ? De Russen
Turksch
gezantschap af. Ook bij de hebben reeds één
keer met groote enerverwikkelingen,
die uit den huidigen gie en met onloochenbaar
voordeel voor
oorlog zouden kunnen ontstaan, wil
begunstigde
getracht den
de
landen
Afganistan zich noch direct, noch ininvloed
het
in
Britschen
Oosten
tegen
direct voor evtl. aanvalshandelingen te werken.
ten opzichte van Indië leenen. Van den
Het is voornamelijk het Britsche anvastbesloten wil de Integriteit harer
grenzen te handhaven, getuigt de getagonisme geweest, dat de Sowjetunie na
weldige inspanning, die de Afgaansche den wereldoorlog aanleiding heeft geregeering zich sinds maanden getroost geten Turkije, Perzië en Afganistan bij
om te bewapenen. Van den Khaiberpas net herkrijgen der staatkundige souvetot het binnenland van Afganistan zijn reiniteit te steunen. Geen wonder, dat
straatwegen gemaakt. Bovendien worzij met betrekking tot deze landen wel
den wegen van Kandahar naar ver- het meest voor Perzië heeft gedaan. Dit
schillende steden in het land aangeland heeft imhers de meeste aanrakingslegd. Op de straatwegen worden milipunten met de Sowjetunie en de Brittaire wachtstations opgericht. Zelfs de sche machtssfeer in Indië en in Irak.
bergstammen krijgen een militaire opRusland
heeft de Perzische schulden'
leiding. Wanneer Afganistan deze voorvolledig
geschrapt en afstand gedaan
zorgsmaatregelen treft,
geschiedt dit van alle voorrechten, die zijn staatsburgers waren toegestaan.
niet alleen met het oog op het waarborgen
van zijn onafhankelijkheid,
Van Kaïro tot Kaboel beschouwt nien
maar ook in den geest van het Pact van in de ministers van buitenlandschc zaSaadabaad, waartoe behalve Iran ook ken der landen van het Oosten
de Rusce beide direct met Engeland verbon- sische activiteit met spanning en
koeldenen, Turkije en Irak, behooren.
bloedigheid. Ook hi die landen komen
geen
verrassende effecten meer voor.
Anders dan na het einde van den we- Reeds weken geleden stelde het te Kaïro
ïeldoorlog, schijnt de Russische activi- verschijnende blad ar-Rabitah al-Arateit in het Oosten thans niet in de eer- byyah bij, het bericht, dat Afganistan de
ste plaats in dienst van een wereldre- mannen .tusschen 20 en 40 jaar had opvolutie te staan. In dien tijd wilde Le- geroepen, de vraag: „Moet men aan
nln, in het geloof op deze wijze de Rusangst voor een Russischen aanval densische revolutie voor den ondergang te ken?" Steeds sterker komt in de Islabehoeden,
het uitbreken van revolu- mietische landen de gedachte op, dat
tionnaire bewegingen in Azië alsmede een actieve samenwerking met Engeland
in Europa forceeren. Wat wil Rusland en Frankrijk noodzakelijk is om de zelfthans echter in het Islamietische Oos- standigheid der staten van het Naburige
ten ? Heeft het daar imperialistische Oosten te verzekeren. Tegenover een
bedoelingen, of wil het zijn verdediRussische agressie zou een gesloten blok
gingssysteem uitbreiden ? Evenals zoo van Arabische en andere Islamletische
vaak in de politiek, werken hier verstaten van het Naburige Oosten worden,
schillende factoren. Daarvan zou het gesteld.
,
j
oude Engelsch-Russische antagonisme
in de politiek van het Oosten in de komende Ujden wel het duidelijkst aan
den dag kunnen treden.
In tegenstelling tot het imperialisme
van het tsarenrijk zijn in de nieuwe Russische oriëntale politiek defensieve trekWrijf deze aangename zalf op keel,
ken niet te miskennen geweest. Evenals
bom en rug. Zij werkt «li pappleister
en door de geneeskrachtige dampen, dit
in de Oostzeezóne wilde Rusland zich
U vel» uren inademt. Maakt ilijm los,
ook in het Zuiden tegen evtl. aanvallen
0) verwijdert congestie ea d«
beveligen. Met een controle over de
f» r ) ademhaling wordt rustig.
Dardanellen wilde het vijandelijken vloten het invaren van de Zwarte Zee bij
den Bosporus onmogelijk maken. Doch
de poging, om Turkije ln het Russisch#
'
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De Studenten-sociëteit „De Bigt Fen Gune” te Franeker heeft een algeheele restauratle ondergaan en Is In een feestelijke bijeenkomst heropend

verdedigingsstelsel op te nemen, mlsluk-

•

.

'hr

>.•

-

.

tf,.

.

.

Tekort aan Menschen en

oorlog. Het is door motorverkeer niet
te vervangen, slechts aan te vullen. En
vooral is het niet te vervangen door
motorverkeer, wanneer dit ?elf slechts
met uiterste spaarzaamheid kan worden
gebruikt, en gevaar loopt op den duur
Duitschland te leveren, aan de grens, gebrek aan brandstof te hebben. Dat
waar de Russische spoorbreedte de een land als Rusland, een land met
smallere, algemeen Europeesche spoor- schaarsche spoorwegen en bovendien
breedte ontmoet, en waar Duitsche wa- met een grooten rijkdom aan Inheemgons dus de lading moeten overnemen, sche olie,
zich' vooral op motorwezen
zonder mogelijkheid van verder transconcentreert, is te begrijpen.
port, tot ergernis van de Russen en den
Maar Duitschland had en heeft een
Duitschen landbouw beide.
-'oortreffelijk spoorwegnet, had alleen
maar het bestaande te handhaven. De
Deze dingen zijn moeilijk te begrijpen. Dat Duitschland nog textielwaren .spoorwegen waren ook in den vorigen
uitvoert
en allerlei anders, waaraan oorlog zijn kracht, en werden toen eerst
het Duitsche volk gebrek lijdt, enkel om een zwakheid, toen zij opgesleten raakbuitenlandsche betaalmiddelen in han- ten. Had dit geen reden moeten zijn
den
te krijgen, is nog verdedigbaar. om ervoor te zorgen dat zij nu nog beOm den strijd voor zijn leven
in ie- ter op de uiterste beproeving waren
voorbereid dan in 1914 ? Maar zij, en
der geval voor het leven van het regime
voeren
ook
hun personeel, waren stiefkinderen
te kunnen
kan het Duitsche volk, kan ieder volk krom liggen van het regime. Daar was niets aan te
gedurende een zekere periode. Maar hier doen, hoezeer ook de deskundigen waarbetreft het juist dingen die het wezen schuwden. Wat beteekenen deskundigen
van den strijd raken. Het spoorwegveronder het bewind, dat in Duitschland
keer is de ruggegraat van een land in aan de macht is ? Men verwijdert hen
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Geestelijk Leven

Januari 1939

Ed. van Cleef. Sociale economische Ordening-; met een voorwoord van prof. dr. J. Tuibergen.
N.V. Van Loghum Slatems' Uitgeversmaatschappij. Arnhem

Dalen wij thans weer af, want ondertusschen staat het geheele gezelschap
nog steeds met den hier aangeduiden
barometer in de hand te wachten. De
bedoeling van dit instrument is thans
wel duidelijk geworden. Hiermede zullen we het zedelijk peil moeten meten
op verschillende plaatsen in den tuin,
waar wij langs geleid zullen worden, om
aan de hand hiervan ook ons oordeel
te vormen. In de perken en partijen
heeft de schrijver verschillende vormer,
van constructieve ordening voor ons geprojecteerd. Achtereenvolgens passeeren we na een algemeene inleiding, het
Marxisme, de Ideeën van Walter Rathenau, het Communisme in Rusland, het
Fascisme in Italië, Amerika, Sombart's
Deutscher Sozialismus, de ontwikkeling
van de Nederlandsche Sociaaldemocratie, het R. K. solidarisme met als aanhangsel het Nederlandsche Protestantisme en de ordening, en ten slotte de

Evolutionnaire aristodemocratische ontwikkeling in Engeland.

Het zou te ver voeren hier een samenvatting van te geven, zoodat met een
enkele opmerking moge worden volstaan.

Er is telkens aanleiding om verband
te leggen tusschen politieke structuur
en economisch stelsel, of met andera
woorden wat, gezien de politieke verhoudingen, voor uitvoering vatbaar was
en wat niet. De achtergrond van deze
ontwikkeling wordt zeer uitvoerig geschetst, waarbij de schrijver ons zijn
birogram toont.

Een opmerking, die voor NederlandschIridië geschreven zou kunnen zijn is, dat
men. niet ongestraft, d.w.z. slechts met

groote schade of schande, een ontwikkelingsphase kan overslaan. Men zal er
overigens den heer Van Cleeff niet van
mogen verdenken dat hij reactionnair

ls.

Voorts zorgt hij telkens tijdens de inspannende excursie voor afwisseling in
den vorm van een ritje met anderen,
waarvan o.a. de bladzijden 198/199 en
246/247 geslaagde voorbeelden zijn.

In zijn conclusie wordt de En?elsche
methode het hoogst aangeslagen, omdat
hel inzicht (de openbaring) van binnenuit komt en niet van buitenaf kan worden opgelegd. Dit sluit dan ook logischerwijze het beste aan bij het wezen
van den menschelijken geest, zoodat
hierin de grootste mogelijkheden aanwezig zijn voor een harmonischen verderen groei.
In zijn samenvatting van de Inductie
worden wederom vele open deuren ingetrapt. waardoor een zekere wijdloopigheid ontstaat. Meervoudige herhalingen, doordat het probleeem ten aanzien van eenige aspecten blijkbaar meer
over- dan d o o rdacht is, verzwakken
onnoodig het belangrijke betoog. Hierdoor ontstaat het gevaar van overbelasting voor den lezer. Zelfs „edelstaal"
wordt bij overbelasting plastisch, waarna het gaat vloeien.

Nadat de schrijver ons gewezen heeft
op de uiterlijk mooie, doch giftige bloemen en daarnaast op de er eenigszins
verwilderd uitziende maar overigens
Ijzersterke planten, deelt hij ons zijn
voornemen mede in dezen tuin een huis
te bouwen voor zijn geesteskind, waarin
onze barometer een voortdurende stijging moet kunnen vertoonen, want dit
kind zal groeien.
>

Over de wijze, waarop het geraamte
ln elkaar moet worden gezet, om aan
deze voorwaarde te voldoen wordt ons
aller oordeel gevraagd. Schrijver heeft
hier zelf ook zijn gedachten over laten
gaan, zoodat hij prompt met een voorontwerp komt aandragen, evenals een
echte bouwmeester. In grove trekken ziet
dit er cis volgt uit. We gaan geen luchtkasteelen bouwen, dus we gaan van het
bestaande uit en trachten dit in de
richting te leiden, die de ervaring van
het eerste deel van het boek wijst (evo'

lutie).

Kunnen

we'de

ontwikkelingsmogelijk-

heid van den mensch voorstellen door
een verticale rechte lijn, dan wordt de
evolutie van de menschheid voorgesteld door ons op de hoogte van de
gemiddelde barometeraflezing een horizontale cirkel voor te stellen, de tuin
van zooeven, maar dan geprojecteerd
als gemiddelde. Op dezen cirkel zijn dus
alle perken of ideologieën afgeteekend.
Trekken wy van hieruit lijnen naar het
hoogste punt van de schaal dan ontstaat een kegel . met den top ln het
Oneindige, dus meer een cyllnder. Pro*
Jeete eren wij deze, dan ontstaat (en

Aangehouden werd de kebon H./die
een gouden speld, bezet met briljanten.
In het pandhuis alhier beleende, welk
voorwerp van waarde door mevrouw H. Zoo verscheen dan op het Cheribonsche
In de tuin van haar woning, Pledang 9 plaveisel dé vleeischwagen bespannen
verloren was en door den daar werkza- met een groot paard, bestuurd door een
men kebon werd gevonden.
koetsier, die vermoedelijk zijn brevet
niet had kunnen
voor sado-koetsier
Boogschuttersconcours halen.
Het groote paard deed het aanvanGistermorgen had ln den Plantentuin kelijk op de hobbelige wegen zeer goed,
een boogschuttersconcours plaats, geor- aangezien het aan dergelijk terrein geganiseerd door het Buitenzorgsche boogwend was, doch zoodra kwam het in de
schuttersgilde SP.B., waaraan werd deel- binnenstad of het wilde voor-noch
genomen door clubs uit Soekaboemi, achteruit, zoodat het groote paard tenTjiandjoer, Tjibeber en Batavia.
slotte omzichtig werd uitgespannen en
De eerste prijs werd gewonnen door de wagen met menschelijke kracht naar
Soekaboemi met de pijlen Putjang, de 2e zijn doel werd geduwd. De proef herdoor Batavia met de pijlen Djalak, de haalde zich eenige dagen, doch zonder
derde door Soekaboemi met Wilis en de succes, zoodat het groote paard weer
vierde en vijfde prijzen door Buitenzorg naar zijn plaats van herkomst werd temet de pijlen Mawar en Semar.
ruggestuurd, omdat het dier te koppig
was en men er hier geen weg mee wist.
Er werden twee hitten voorgespannen
en het vervoer van vleesch ging op deze
Cheribon
wijze geruimen tijd goed, hoewel elke
Algemeene Vergadering I.E.V. vreemdeling zich afvroeg waarom de
Dierenbescherming er niet tegen opkwam,
dat twee biekjes zulk een grooOnder voorzitterschap van den heer
wagen
ten
moesten trekken. Gisteren is
van
der Biesen kwam de af deeling
A. E.
gebleken,
echter
dat die last dezen hitvan
Cherlbon
het
Indo-Europeesch
toch
niet
te
zwaar is, want ze zijn
ten
bijalgemeene
vergadering
Verbond in
een ; ondanks de zware regenvlagen aan den haal gegaan en hebben „en
was de opkomst bevredigend. Van den Passant" een mast van de electrlsche
heer J. Regensburg was een voorstel verlichting meegesleurd. Wat het groote
dier aan koppigheid teveel had, hebben
binnengekomen betreffende „Het technisch onderwijs op de ambachtsscholen" deze kleine paardjes aan vurigheid.
De gevolgen schijnen niet zoo hevig
en van lr. J. H. Schijfsma over „Kapitaalvorming en vorming van een Indo- te zijn geweest, want er was vleescli
gisteren.
Europeeschen middenstand". Het voorstel van den heer Regensburg werd dcor
de vergadering overgenomen. De heer
Schijfsma gaf een duidelijke toelichting
op zijn voorstel, waarop eenig debat
ontstond met de aanwezige middenstanders. Het voorstel werd tenslotte overgenomen, doch niet als congresvoorstel, doch als een suggestie aan het
:

"

,

hoofdbestuur.
De voorzitter gaf een overzicht van

het werk van de afdeeling in 1939, memoreerde de oprichting van de nieuwe
1.E.V.V.0., de nieuwe Armenzorg en het
uitstekende werk, dat door de dames
werd verricht. De samenwerking tusschen de 1.E.V.-afdeeling, 1.E.V.V.0. en
1.E.V.J.8. werd gedurende verslagjaar
steeds beter.
Naar het a.s. congres te Bandoeng
werden afgevaardigd de heeren: A. E.
van der Biesen (voorzitter) ; R. Huffenreuter (secretaris) ; J. Brassinga (commissaris) en Ir. J. H. Schijfsma.
De rondvraag leverde niets bizonders
op, waarna de voorzitter een woord van
dank sprak voor de belangstelling, welke
de leden in het afgeloopen jaar aan
den dag hebben gelegd.
Het vleeschtransport
Het is al eenige jaren geleden, dat een

provinciaal veearts, die tevens is belast
met het toezicht op het gemeentelijk

abattoir, tot de ontdekking kwam, dat
het transport van de geslachte dieren

naar de slachterijen op minder hygiënische wijze geschiedt. De slagers haalden namelijk hun vleesch in de vroege
morgenuren van het abattoir in open

In haar qualiteit van lid der S.S.A.
(Section Sanitaire Automobile) van
het Fransche Roode Kruis, heeft de
Hertogin van Windsor zich aan den
vooravond van hrA Kerstfeest verdienstelijk gemaakt met het „cadeautjes rijden" voor de militairen
in de frontzones

Voor de Dames

Moderne Garneering

Een eenvoudige
namiddagjapon
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zigeuner-woonwagen kunnen doorgaan.
omvang moet dit voertuig
getrokken worden door een Europeesch
paard. Dit leverde geen moeilijkheden
op, want de berg-artillerie te Bandoeng
was wel bereid- een> paard te verkoopen.

Diefstal Vanwege zijn

Muziek en Tooneel

Wanneer een vrouw de politieke carrière van haar echtgenoot maakt, door
die te verwerven als wederdienst voor
een overgave aan zijn grootsten politieniet bedenken of ieder individu, rechtken tegenstander; dien tegenstander
streeks of langs een omweg, is bij provervolgens doodt; de verdenking van
ductie,
consumptie
distributie
of
betrokden moord op haar echtgenoot ziet valdriehoek, waarvan de basis de huidige
Bij
ken.
ruilverkeer
de
kijkt
dit
abstap voor stap de fatale ontdeklen
;
naar
wereld is, van waaruit alle lijnen
stractie
slechts
toe
en
„staat"
fluit,
inking
ziet; tenslotte haar daad
naderen
de
den top loopen. Deze HJnen vormen
dien het niet volgens de regels van het bekent, vergiffenis van haar man krijgt
het
of
behoorlijkheid
zedelijkheid, de
spel gaat, zoo noodig fair play afdwinen met hem vrUwillig den dood ingaat:
recht, zooals men het noemen wil.
gend.
dan is hier een dramatisch gegeven, dat
de
mensch
de
hierdoor
afin
Naarmate
hooge eischen 6telt aan het stuk en het
gebakende tusschenruimte wil stijgen
Om alle kleine viezigheidjes te ontdekspel. Wanneer echter dit gegeven gezal hij zichzelf moeten insnoeren, d.w.z. ken zou er een veel te groot ischeidsrechlardeerd
wordt met vele spannende rezijn zedelijke normen verhoogen en zijn terscorp noodig zijn, hetgeen bovendien
cherche-aanwijzingen
en crime-hints,
zal
dus
ik-zucht afleggen. Hij
niet alleen ongewenscht zou zijn met het oog op de
vertrouwd
aan
alle
lezers
van detectivemoeten
naar
zedewet
meer
de
luisteren
aan te kweeken sportiviteit of zelfdishybride. Als
verhalen,
dan
ontstaat
een
maar
worden,
dienen
te
cipline. Dit is één kant van de zaak.
of hoorend
dan tenslotte door dit alles heen een
eveneens hoorig, in dien zin dat hij er
draad gesponnen wordt van commentazich aan onderwerpt, want dat is nu
Verder schijnt het met het productieren
op de heilligheid van het leven, de
juist wat behoorlijk zeggen wil.
apparaat, de twee-eenheid, het kapitaal
van de doodstraf en het
oppertuniteit
en de arbeid ook nog niet heelemaal zoo
rechtersambt,
dan krijgt het geheel het
Het voor-ontwerp is nog niet volledig. te zijn, dat men kan zeggen, dat zij elvan
een „larmoyant" drama,
karakter
is
er
ook
stijgkracht
nog
kaar gevonden hebben. In het lied van
Behalve de
naar
een speurdersverhaal.
gemodelleerd
een reactie-kracht van het nulpunt uit, den arbeid komen nog eenige dissonanMoordaanslag"
van W. O.
„De
Aldus
zoodat er eigenlijk twee kegels zijn. ten voor, zoodat het voorstel luidt om nu
door
naar
het
Duitsch
bewerkt
Somin,
eerst maar eens met de violen, de cello's,
Een hooge boven den cirkel en één bevoor
Zaterdagavond
Koek-Ennen,
Willy
neden den cirkel, maar met den, top enz. ieder afzonderlijk te gaan repeteede afdeeling Muziek en Tooneel opgenaar beneden. Daar we hier veel dichter ren. Deze repetities staan dan onder voerd
door den heer F. Koek en mebij zijn, mag de uitwerking van dezen leiding van den concertmeester. Bij die vrouw
B. Onderwijzer-de Vries.
repetities heeft men zich afgevraagd of
laatsten top zeker niet uitgepoetst worKnap
en vol gave fragmenten was
den. Tusschen deze beide krachtpolen het in dit kleiner verband niet gemakhet
maar zelfs dit goede spel verspel,
verkeert. de cirkel in een soort labiel kelijker zou zijn om ook de arbeidsvoorstuk als zoodanig'niet dan
mocht
het
evenwicht, beurtelings heen en weer waarden nog eens te bepraten. Wat weet
met
moeite
op de been te houden.
een
clarinettist
er
wat
eigenlijk van
een
geslingerd, zichzelf steeds weer vernieugroote zaal der Sociëteit was
tweede
viool
toekomt?
De
wend.
de spelers met
stampvol en dankte
Al doende heeft men de smaak te pakWaar schrijver in deze figuur in het ken gekregen, zoodat men na bekomen hartelijk applaus.
Na afloop bleven velen tot den morbijzonder tegen waarschuwt is tegen het machtiging van het bestuur, eigenaar
gen
ten dans op de muziek van de
scheeftrekken van dezen cirkel, daar der instrumenten, in dezen kleinen
Buitenzorgsche
band (onder leiding
deze dan allerlei „loopings" gaat makring ook ging beslissen over vervanSchermers).
van
den
heer
geleidelijke
ging of uitbreiding van de desbetreffenken. Dit beteekent dus
opbouw van onderaf over de geheele breedde instrumenten, de toegangsprijzen, de
Kath. Soc. Bond
reclame, het toepassen van correcties
te met een diepwortelende basis.
op nalatige hoboïsten, opleiding en ontOp Woensdag 10 dezer zal voor den
Een volgende
toevoeging aan dit slag van dwarsfluiten, kortom decentraK.S.B. de heer Struijker Boudier een
beeld is, dat de rechte lijnen, die naar lisatie van de bedrijfsvoering, onder nalezing met lichtbeelden houden over
dere goedkeuring van het Bestuur.
den top leiden, slechts qua begrip rechKan men het op deze wijze niet eens doofstommen en doofstommenzorg.
te lijnen zijn, maar ln de wereldhistorie allerlei bochten maakten, geslingerd worden, dan komt een pleno vergadeNieuw Veldpolitieressort
tusschen Despotisme en Anarchie, tus- ring met den dirigent, zoo noodig wordt
de zaak nog eens voorgelegd aan een
schen Dictatuur en Democratie, tusDe terugtrekking van de in het disschen een publieke zaak zonder en met commissie bestaande uit een lid van het
publiek! Ook hier weer een labiele even- Bestuur, den dirigent en één der orkest- trict Tjibaroesa gelegerde marechaussee
leden, waarna het volledige Bestuur heeft dezer dagen haar beslag gekregen,
wichtstoestand afhankelijk van omstaneen beslissing neemt. Wordt hiertegen terwijl ter vervanging daar thans zijn
digheden, hoofdzakelijk van ontwikkehooger
beroep aangeteekend, eerst dan gelegerd 40 man veldpolitie plus kader
lingspeil en volksaard.
komt de scheidsrechter met de echte onder commando van den inspecteur le
Voor een harmonieuzen verticalen fluit, het overheidsorgaan of de ambteklasse
van de Politie. De Veldpolitiegroei moet de stabiliseerende factor genaar, op de proppen. Het scheidsrechtroepen hebben het kampement der mivormd worden door een ieder daadwertervraagstuk is hiermede dus tevens oplitairen te Tjibaroesa betrokken.
werkelijke verantwoordelijkheid te doen gelost. De eenige vraag, die thans nog
dragen binnen groep of functioneel orte beantwoorden overblijft is, wat of het
Verkeersongevallen
gaan. Een dergelijke decentralisatie cf wachtende, publiek (de consument) inmiddels doet.
zelfordening kweekt verantwoordelijkOp den driesprong Bendongan-Emheidsbesef. Laten er dan maar eens
Dit is de figuur van de functioneele pang en dien van Bantammerweg en
fouten gemaakt worden, anders leeren ordening, die zich in verschillende bePerkweg hadden
aanrijdingen plaats
we het nooit, roept schrijver ons toe.
van onderscheidenlijk een opelette en
drijfstakken reeds afteekent, in het Hollcndsche
boeren-bedrijf, verschillende een deeleman met wielrijders, die beide
Nog is het beeld niet volledig, want takken van industrie, maar ook
reeds zonder groote schade aan persoon en
de cirkel is niet vlak maar vertoont hobinternationaal door overeenkomsten, bij voertuigen afliepen. In beide gevallen
bels, zoodat het meer op een pannekoek welker totstandkoming de
desbetreffen- lag de schuld bij de bestuurdens der
gelijkt. De oneffenheden geven de hoogde bedrijfstak een belangrijke stem in voertuigen.
te van het cultureele peil aan. De zedehet kapittel heeft.
lijke waarde van menschen kan gelijk
Borsumijdiefstal
De veelsoortige voordeden kunnen bij
zijn, maar het culturèele peil kan sterk doelmatige
inrichting inderdaad zeer
verschillen. Van deze ongelijkheid moet groot zijn, terwijl de overheid zich tot
Van Batavia naar Buitenzorg zijn overgebruik gemaakt worden om een leidenen hier ter stede voor nader
gebracht
haar primaire taak kan blijven bepalen.
de élite te vormen, zoodat de collectiviaangehouden, het zestal manonderzoek
Economisch zal doorvoering van dit
teit een aristo-democratie word, dus verbeginsel hoofdzakelijk neerkomen op een nen en de 5 vrouwen, die alle beticale organisatie binnen groepsverband.
andere welvaartsverdeeling, maar voor trokken zijn geweest by de heling van
Ten slotte is de pannekoek niet alleen het algemeene welvaartspeil weinig behobbelig, maar golft ook nog, vooral door teekenis hebben. Voor de stijging van het
wisselwerking tusschen de staten, welke laatste zal functioneele ordening geen
golven kunnen worden verzwakt door aansporing zijn.
overeenkomsten, door federatief verband
Wat de uitwerking van de hoofdgeen op den langen duur door den Volkendachte betreft, raadplege men het boek
zelve,
bond.
dat ondanks eenige kardinale
denkfouten, de aandacht ten volle waard
Met deze pannekoek worden voorts i 3 De schrijver heeft zijn krachten genog eenige frappante kunststukjesuitgegeven en zij zullen zeker krachten wekhaald, zoodat redelijkerwijze vermoed ken.
Voor een Jongemeisjesjapon
kan worden, dat het voor vele lezers een
Op eenige plaatsen Is de Nederlandvormlooze klont koekedeeg wordt.
sche taal een miskenning van het beNiet alleen voor het japonnetje van
langrijke
cultuurcement, dat het voermen
hoe
vragen,
Nu zal
staat het nu
de
bakvisch zijn deze bloemmotieven aleigenlijk met de economie ? Dat zit zoo. middel onzer gedachten toch immer leraardigst
en fleurig. Wij kunnen de
De economie is de behoefte-bevrediging blijft, hetgeen bij de hooge toonzetting
bouquetten
overal op werken ; op alle
van
geheel
blijft.
het
te betreuren
van de geheele samenleving, zoowel culvoor een dergelijke vermateriaal,
die'
tureel als materieel. U kunt het zoo gek
siering in aanmerking komt. Onze voorteelden zijn ingesteld op een donkeren
ondergrond, de bloemen zijn dus licht
van kleur. Ze worden gemaakt van het
handige, smalle lint, dat tegenwoordig
zooveel gebruikt wordt, ook voor het
garneeren van tafelkleeden en kussens:
Laat ons nu eens aannemen, dat de
Japon, die wij i willen bewerken naar
het voorbeeld, hier gegeven, van donkerblauw materiaal is gemaakt; dan doen
wij verstandig om het band te nemen in
wit; voor de schakeeringen wat zacht
geel; de steeltjes zijn groen, de bloemkelkjes van diverse bonte kleurtjes.
/ /yfiSlff
Men moet slank wezen en niet te klein om dit
V
Wat de werkwijze aangaat: de bloemmodel
te
kunnen
maar
die
voordragen,
zijn
motieven
worden eerst op de stof getees s mHÈ'
kend ; is die donker van kleur, dan met
9
waarden aanwezig, dan kan men moeilijk een
een wit krijt of potlood. Ook kan men
«
aardiger toiletje kiezen dan deze per slot van
den vorm van de bloemen uit heel dun
rekening eenvoudige japon van zwarte crêpe.
karton knippen en in het midden een
W^MjÊm'
klein gaatje laten voor de bloemkelk;
Horizontale plooien op de taille aangebracht,
dit karton legt men vervolgen» op de
vormen in hoofdzaak de garneering.
stof en trekt den omtrek secuur na. Het
MT
band wordt daarna, zooals de teekflning
De in een punt toeloopende halsafwerking werd
■-->
aangeeft, heen en weer gelegd en op%clegd met een aantal reepjes witte crêpe, wat een
genaaid, steeds van den buitenkant naar
alleraardigst effect geeft ómdat het al te sombere
de binnenzijde toe. De kleine bloemkelkjes maken wij van zefirwol, behalve In*\\V' sioac van een volkomen zwart gehouden japon er door
dien
het japonnetje moet worden gewordt verzacht. De plooien,van de taille vindt men
'». jV»j/
wasschen, in dat' geval nemen wy
op de tot aan den elleboog dóorloopènd* mouwen
/V .
waschecht borduurgaren, waarvan ververscheidene goede merken in den hanterug. De roU, die rondom smalle, gelijkmatige
del zjjn.
1

II

een deel van het bedrag van den diefstal grobaks. Dies werd op advies van dien
van ƒ 9000, door den bediende Amit ontveearts besloten , een gesloten wagen te
vreemd, ten nadeele van een te Batavia construeeren, hetgeen geschiedde. Dit
woonachtigen employé der Borsumij. De vehikel houdt het midden tusschen een

zaak zal te gelegenertljd dienen voor den Scheveningsch badkoetsje en een verLandraad van Buitenzorg.
huiswagen, doch het zou ook voor een

Buitenzorg

De sociaal-economische Ordening van
religieus Standpunt
Een ideologisch-sociologische
Beschouwing

BESÜ

ti vrij ruim
1

geknipt.

■»—

En nu de manier, waarop wij de kelk-

jes

werken. Van de

vormen wy

kleine lussen, die wij vast naaien. Zöo*
dra een der kelken heelemaal gevuld
ii met zulke lussen, (ook hier van buiten naar binnen werken), knippen wij
de lussen door om ze, indien noodig,
met een scherp schaartje gelijk te knippen. Ook kunnen de kelken met knoop*
Jes opgevuld worden. Van beide manieren ziet men op onze afbeelding een
zeer geslaagd voorbeeld.
•

Onze fantasie stelt ons in- staat om
allerlei aardige, levendige bloemmotieven te ontwerpen ; men kan ze eerst
op een velletje papier teekenen'om te
zien, of ze voldoen; men behoeft zich
volstrekt niet aan ons voorbeeld te houden ; er kan dua ook één enkel bloemmotief worden aangebracht.
:

VroolUka bloemmotieven voor een
Japon, kuisen, ent.

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

en

Keres leidt met 6—5

Waterpolo

Korfbal

Groote Zege voor
Bondsploeg
B.V.C. handhaaft zich op
eerste plaats
B.K.B.

P.K.I.D. 10—0

—

Nlet alleen de tiende party heeft
Keres gewonnen, maar blijkbaar ook de
negende, want Aneta seinde bns gisteren
nog dat de stand na tien partijen was
Oefenwedstrijd in Tjikini
6—4 voor Keres; na de pchtste partij
Zondagochtend hadden in het Zwemwas de stand, zooals men weet 4—4, en
bad Batavia de laatste oefenwedstrijmoet daarna dus twee partijen in
den plaats voor de competitie begi.it, Euwe
>
successie
verloren hebben.
welke zooals bekend de volgende Zondag
een aanvang neemt. Ditmaal ging de
strijd tusschen Watergeuzen en Triton
en niettegenstaande een stroomende
tegen hebben zoowel de dames als de
heeren elkaar behoorlijk partij gegeven.
—

0—1

:

Voor het begin had de B. K. B.-aan-

king.

J. van Ganswijk B.' Snijdewint, A. van
voerder een krans in ontvangst te neLoghem.
men van zijn collega, terwijl tijdens de
rust de voorzitter van de B. K. B. de
D. Arends, T. Nitsche, A. Feber.
spelers hulde bracht voor het door hun
Th. de la Parra, G. Salomons, A.
op zoo schitterende wijze behaalde JaShutte
Raaff.
vakampioenschap.
J. Feber.
De B. K. 3.-ploeg was alsvolgt samenTriton:
,
gesteld
:

:

Een wedstrijd tusschen twee practisch gelijkwaardige teams, zwaar gehandicapt door den regen, waarbij het
nesse v. Duivenbode.
groote speelveld het spel nog te ongunMidden: Mej. P. Beek, mej. S. stiger beïnvloedde. Dit was dan ook wel
Hartman, Lij'bers, Pelamonia.
merkbaar, slechte zelden hadden gevaarMej. O. Hartman, mej. lijke aanvallen plaats. Toch is het spelV e r d e d.
peil der dames de laatste tijd niet onbeC. v. Tronchin, Lim Boen Soey, De Ridduidend vooruitgegaan, zoodat verwacht
der.
Rust ging in met de stand 3—0, welke mag worden, dat Batavia met de
doelpunten werden gescoord door F. v. Paaschwedstrijden, welke in het zwemRenesse v. Duivenbode (2) en Lim Boen bad Batavia zullen plaats vinden, met
een behoorlijk Batavia-team voor den
Soey (1).
Na de rust wist de B. K. B. de score dag zal komen. Met de rust was de
successievelijk op te voeren tot 10—0 stand dubbelblank. Na de rust maakte
door Lim Boen Soey 2, mej. S. Hartman Adri van Loghem het eenige doelpunt,
2, F. v. Renesse v. Duivenbode 1, mej. H. zoodat Watergeuzen met I—o won.
Soumokil 1 en mej. G. Hartman 1.
Triton-heeren
WatergeuB.V.C.
T.O.V.O. 5—1
zen-heeren 1— 1

Aanval:

Mej. H. Westerkamp,
mej. H. Soumokil, R. Gontha, F. v. Re-

:

,

—

-

den.

,

D.

i

Direct na het aanvangssignaal ontwikkelen beide twaalftallen een snel en
attractief spel. Zoo is de Tovo-korf in
gevaar geweest of de verdediging van
B. V. C. moet alle zeilen bijzetten om
onheil te voorkomen. Zoo gaat het spel
eenige tijd snel op en neer, zonder succes voor één der beide partijen. Maar
dan weet Lucardie zich mooi vrij te
maken en hij maakt verder geen fout,
I—o.
Het veld is glibberig en de bal zeer
glad, maar niettegenstaande deze ongemakken wordt er uitstekend korfbal te
zien gegeven en blijft het tempo zeer
hoog. Tovo zet dan eenige snelle aanvallen op, maar de B. V. C.-verdedlging,
in het bijzonder mej. Beek, staat pal.
B. V. C. begint zich dan weer te roeren
en als Lucardie opnieuw de bal toegespeeld krijgt, weet hij met een goed
schot de voorsprong te vergrooten, 2—o.
Even hierna is het rusten.

Ook na de rust wordt er in hetzelfde
tempo doorgespeeld. Tovo weet niet van
opgeven, en deze energie wordt dan ook
beloond als mej. H. Westerkamp de bal
in haar bezit krijgt en met een ver schot
weet te doelpunten, 2—l.
Dit geeft de zwart-hemden weer moed
en heftig wordt aangevallen, zonder succes echter. B.V.C. komt weer aan het
woord en als Lijbers zijn verdediger weet
te passeeren Is het al heel gauw 3—l.
Wanneer dan na de vakwisseling mej.
P. Beek toont dat zij evengoed kan aanvallen als verdedigen en zij met een
goed schot er 4—l van maakt, speelt
Tovo een verloren wedstrijd.
(Even voor het einde weet de Ridder
met een schot vanaf de lijn dan nog het
vijfde en laatste doelpunt te scoren.
Scheidsrechter Abas viel ook nu weer
op door zijn rustige en toch beslissende

manier van leiden.

D.V.B.

—

H.C.H. 2—1

Deze wedstrijd eindigde in een verdiende overwinning van D. V. B. Het

P. Salomons
Triton:

I

!

Watergeuzen mist van den Bosch,
Triton H. Salomons en Roll. Ook bij
deze wedstrijd wegen de partijen goed
tegen elkaar op. Al dadelijk neemt Watergeuzen de leiding doordat van Kleef
een goed aangegeven bal van Smits in
het doel doet verhuizen. Triton is er nog
niet goed in en van Watergeuzen komen
in de eerste periode eenige zeer goede
aanvallen. Uit een scrimmage voor het
Tritondoel schiet Burgman in de handen van den keeper. Dan komt Triton
iets bij, strandt echter meestentijds op
de achterhoede van de Watergeuzen.
Burgman laat dan door niet opletten
een goede kans voorbijgaan, terwijl verder voor de rust nog gememoreerd kan
worden een goed schot van Ritman tegen de zijpaal. Rust gaat in met I—o.

Na de rust komt Triton meer in actie
en Veenstra heeft eenige gevaarlijke
aanvallen van Triton af te slaan. Maar
ook Watergeuzen laten zich niet onbetuigd en ook P. Salomons kan laten zien
wat hij waard is. Tenslotte gelukt het
D. Brouwer met een mooi schot via de
zijpaal de gelijkmaker te scoren. Ook
bij de heeren is het spelpeil veel verbeterd. De drie plaatselijke vereenigin&en geven elkaar wat kracht betreft niet
veel toe, zoodat de competitie dit jaar
buitengewoon spannend belooft te worden. Het einde van deze ontmoeting is
een I—l draw.

spel stond technisch en taktisch op een
zeer laag peil en ook het enthousiasme
was ver te zoeken. Door deze uitslag
heeft H. C. H. zich weer wat vaster genesteld op de laatste plaats. Nog twee
wedstrijden moeten de H. C. H.-ers spelen en wel tegen Pams en Tovo, en er is
voor hen praktisch geen kans om van
de laatste plaats weg te komen. Indien
echter weer met het oude enthousiasme
wordt gespeeld, kan H. C. H. met een
gerust hart de komende degradatiewedstrijden tegemoet zien.

De competitie-stand in de
klasse luidt momenteel alsvolgt:
en slecht* «pijsvertering veroorzaken

\

'

Ï

ak»t'*>7
6

B. V.
Pams
Tovo
D. V. B.

'

Houdt St.
».

J-'Bf'

ts t! i
.

hoofdpijn, luatelootheld, gemelijkheid,
'hartwater, maagpijn enz.Foeter'* Maagpillen
fijn het probate laxeermiddel en dragen
torg voor een volkomen normale ontlaating,
dnardat sü aoo zacht werken. PriJ» I 0.80.
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eerste

Doelpt. |
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Overgeplaatst van het Krankzinnigen-

Er was een Kerstmaal aangericht,
want de groote «schrijver was omstreeks
Kerstmis vijftig Jaar,, geworden'. Hij zat
aan het hoofd van de tafel;'links van
Overgeplaast van de C. B. Z. te Senarang naar het Volkssanatorium te hem Sibylle Sick, de nog jeugdige dichMakasser, de verpleegster Iste klasse, teres, een van zijn discipelen; rechts
zat Anna Anders, de romancière, die
mej. M. H. CHATEAU.
toen
al een goede reputatie genoot.
Overgeplaatst van het KrankzinniHet
waren twee bekende vrouwen
gengesticht te Sabang naar het gelijkgesticht te Buitenzorg naar het gelijksoortig gesticht te Sabang, de verpleegster Iste klasse mej. M. WANASEK.

;

soortig gesticht te Buitenzorg, de tijd.
vd. verpleegster Iste klasse, mej. J.
E OSMAN.
,

geen

vrouwen,

die uit vertier de kunst
dienden, maar deze uit den grond van
haar teergevoelige harten ernstig beoefenden. Sibylle schreef verzen; was
daarom slechts bekend in een kleinen
kring van getrouwen, die haar ruimschoots bewonderden. Anna Anders
daarentegen schreef romans. Haar vermaardheid was veliswaar nog niet over
de grenzen van haar land heengedreven, maar Gunnar Holverson, de schrijver bezwoer haar, dat hij dit binnenkort zou bewerkstelligen.

Gunnar zat aan dezen feestdisch aan
en hield een tafelrede. Zijn wit vest
glom ostentatief, zijn onbevlekte das
was een sieraad onder zijn vastberaden
kin en zijn zacht-gelijnden mond. Gunnar klonk links en rechts. Men beijverde
zich om hem in de lichtblauwe oogen te
zien. Was het geen genot om met zoo'n
beroemd man den disch te deelen ? En
dan nog wel een, die de kunst van ontvangen verstond ; die de gasten wist
te plaatsen zóó, dat niemand zich behoefde te vervelen en die tactvol wist
te mijden, dat iemands recente werk
onder de loupe werd genomen. Gunnar
Holverson had voor ieder een beminnelijk woord. Zijn vrouw, Martha, zag met
een welgemeenden glimlach toe, hoe
haar gasten, zichzelf amuseerend, Gunnar vereerden. Hij was ook een lieve
jongen, haar man. Dat had ze al geweten van het eerste oogenblik af, dat
ze hem had leeren kennen. Indertijd had
hij geen sou bezeten en hij had uit
om haar te krijgen
puren overmoed
(dat zei hij altijd) den prijs gewonnen,
waarmee zijn Kerstnovelle indertijd bekroond was. Het was natuurlijk heel
hartelijk van hem geweest en heel bijzonder en hij had zich schatrijk geTijdelijk werkz. gesteld als vakkundige
waand. Het was hem een onbelangrijke
bij de onderafdeeling Tuinbouw van den bijkomstigheid
geweest, dat zij een
Dienst van den Landbouw, W. ELLMER, schatrijken vader had
bezeten. Nu was
tevoren particulier.
hij beroemd en genoot een wereldrepuMet ingang van 31 December 1939 op tatie. Zij hadden twee
dochters van
verzoek eervol uit 's Lands dienst ontveertien en vijftien jaar en geen zoons,
slag de Tuinbouwopzichter TAN KOEN en zij brachten de feestdagen altijd
door
TOUW.
aan de oevers van het meer In de „Witte
Tijdelijk werkzaam gesteld als tuinVilla".
bouwopzichter op maandgeld toegevoegd
Wat bleef er voor Gunnar Holverson
aan den Tuinbouwkundig Ambtenaar nog te wenschen over ?
Als het eeuwige
lste kl. te Ragoenan, MOEHAMAD HOEgroen van de pijnboomen met sneeuw
SEIN, tevoren particulier.
bedekt was, liep hij in met schapenwol
Met ingang van 20 Januari 1940, wegevoerde laarzen te droomen over den
gens volbrachten diensttijd, op verzoek, bevroren grond. Hij bedacht,
hoe moeieervol uit 's Lands dienst ontslagen met lijk in zijn
roman de overgan?
nieuwen
recht op pensioen, dr. W. K. PICARD, van het vierde naar het vijfde hoofdgouvernements veearts bij den Burgerstuk zou zijn, dat het eerste gedeelte
lijken Veeartsenijkundigen Dienst te afsloot. Hij
herhaalde Sibylle's laatste
Medan.
onsterfelijke dichtregels, die aan hem
Tijdelijk belast met de waarneming opgedragen waren. Haar oogen
staarvan de betrekking van schrijver lste kl. den vaak groot en
onnatuurlijk glanop het kantoor van de Afdeeling Landzend in de zijne, die blauw en lichtbouwvoorlichting en Binnenvisscherij gevend waren
in hun vervreemding van
van den Dienst van den Landbouw MAS de
zakelijkheden des levens. Waarom
SOEKARGA, tevoren rekenaar lste kl.
romans van Anna Anders niet over de
B/d onderafdeeling Tuinbouw van dengrenzen gelezen werden en de zijne
zelfden Dienst.
wel, bepeinsde hij niet, dat was voor
Eervol ontslagen uit zijne betrekking hem een uitgemaakte zaak,
waax men
de landbouwopzichter R. HAMZAH.
niet aan tornde, noch over dacht.
Maar nu hief hij zijp glas en klonk
op zijn eigen welzijn en hij zag de zeil-,
verzekerdheid in de oogen van zijn vrouw
en hij Jas de wuftheid in de oogen van
zijn dochters, die flirtten met den jongen bankier Petenser». Hij zag Sibylle
Sick,
die de onsterfelijke dichtregels
BATAVIA
schreef, even lonken naar een veel jonGeboren
geren dichter aan de overzij en hij zag
28 Dec. H. van Dujjl—C. J. G. Kuyers (?Ji, Anna Anders, die htf juist van plan was
30
C. H. Berghuis—E. H. J. Weber (z). ver over de grenzen
beroemd te maken,
30
H. Wolfe—J. W. M. Hot-bmk iz>.
haar eigen beeltenis bekijken in een
30
J. H. L. van Splunteren—O. Catalani <d).
stompzinnig spigeltje; hi} zag den Jon30
Mr. F. C. van Es—N. B. van Veoft
:

-

Schaatsenrijden
GONNE DONKER
De te Nieuwendorp gehouden schaatswedstrijden voor dames zijn gewonnen

door Gonne Donker, aldus seint Aneta
van daar.

Hockey
B.V.C. 2

—

SPORTCLUB 1 4—3

In ons ochtendblad schreven wij al een
overzicht over deze belangrijke wedstrijd ; belangrijk omdat door de uitslag
van deze strijd de Sportclub 3 punten
op B. V. C. achter staat en 4 punten op
Vios. Daar wij nog niet kunnen gelooven dat Vios in staat zal zijn B.V.C.
te slaan, stevenen de geel-zwarten weer
regelrecht op het kampioenschap aan.
Over de wedstrijd nog het volgende. De
Sportclub begon goed ; het combineeren
vlotte goed en op het zware veld waren
zij B. V. C. in techniek de baas. Al vrij
spoedig hadden zij dan ook succes; een
vrije slag even buiten de cirkel werd
snel door Kruyt genomen en door Kruys
in het net gepushed. Even ging het er
toen op lijken of de Sportclub zijn veldmeerderheid in meer doelpunten zou
uitdrukken, maar de schotvaardigheid
aer voorhoede was weer zoek. B.V.C.
verdedigde zich goed en nam langzamerhand, het initiatief over. Een reeks
van strafcorners volgde nu op het doel
van de Sportclub, uit geen daarvan werd
tchter een doelpunt gemaakt. Uit een
scherpe voorzet van rechts maakte
Zanders, die zeer goed toeliep, de gelijkmaker. Met deze stand kwam de 31

Familie-Berichten

rust.
Na de rust begon B. V. C. direct goed,
bij de Sportclub liet de vermoeidheid
zich voelen, dit ls wel het grootste euvel
van dit elftal; enkele spelers zijn slechts
in staat om een heele wedstrijd op volle
kracht uit te spelen en dat moet zich
wel wreken tegen goed getrainde elftallen als die van B. V. C. Toch nam de
Sportclub opnieuw de leiding. Uit een
strafcorner werd hard door .van Olphen
ingeschoten, de bal werd echter met de
voeten door Jordan uit het doel gehouden, waar scheidsrechter de Witte telecht een strafbully voor toekende, die
door Kruys in een doelpunt werd omgezet. De vreugde duurde echter niet
lang. Soleer kreeg de bal goed toegespeeld uit de achterhoede en scoorde
met een hard schot na eerst Van Amstel,
die een minder gelukkige wedstrijd
speelde, op snelle wijze omspeeld te
hebben. Het spel van de Sportclub werd
er hierdoor niet enthousiaster op en al
spoedig nam B.V.C. door Richter de
leiding. Dit was echter nog niet genoeg
voor de geel-zwarten en Zanders vergrootte met een prachtig schot uit een
voorzet van rechts de voorsprong 4—2.
Dit was de Sportclub te erg en het
vleugje enthousiasme, dat hierdoor ontvlamde, resulteerde .to, een doelpunt van
Kruyt. Even daarna
het eindsignaal van een wedstrijd s waarin de reserves der kampioener» ..getoond hebben
wat ze waard zijn. De leiding van de

1.75
11® 29—13 1.60
12» 26—19 1.29
1.14
3 8
6
3
8—36
0.38
heeren van Heyst en de Witte
1
UI
*
goed. ï
zeer
2
Ï-W
i

—

1 14 37—12

1

Kort Verhaal
Het Kerstdiner

Tijdelijk belast met de waarneming
der betrekking van Laborant, ZAINAL
ZAIN, laatstelijk particulier op maandgeld werkzaam bij het Instituut voor
Volksvoeding te Batavia, met bepaling,
dat hij geplaatst blijft bij het Instituut.
Tijdelijk belast met de waarneming
fier betrekking van Laborant, MOCHAMAD, laatstelijk particulier op maandgeld werkzaam bij het Instituut voor
Volksvoeding te Batavia, met bepaling,
c!at hij geplaatst blijft bij het Instituut.
Tijdelijk belast met de waarneming
der betrekikng van Laborant, W. B. L.
particulier
TOBING, laatstelijk
op
maandgeld werkzaam bij het Instituut
voor Volksvoeding te Batavia, met bepaling, dat hij geplaatst blijft bij het
Instituut.
Tijdelijk belast met de waarneming
aer betrekkng van Laborant, ALIBASAH, laatstelijk particulier op maandgeld werkzaam bij het Instituut voor
Volksvoeding te Batavia, met bepaling,
dat hij geplaatst blijft bij het Instituut.
Tijdelijk belast met de waarneming
er betrekking van Laborant, RADJIKeres, die op zijn verjaardag van
MIN, laatstelijk particulier op maandEuwe verloor!
geld werkzaam bij het Instituut voor
Volksvoeding te Batavia, met bepaling,
Hij heeft zich inmiddels weer hersteld tat hy geplaatst blijft bij het Instituut.
Tijdelijk belast met de waarneming
want thans seint Aneta ons dat de
der
betrekking van Analist, mevr. P. G.
elfde partij weer door Euwe is gewonVerburg
geboren Brouwer, laatstelijk
B.
nen. Met nog: drie partijen te spelen is particuliere op maandgeld werkzaam
Keres dus één Punt voor (6 —5). Een Lij het Instituut voor Volksvoeding te
pikante bizonderheid is dat Keres deze Eatavia, met bepaling, dat zij geplaatst
elfde partij aan de broek kreeg 0p.... blijft bij het Instituut.
zijn verjaardag!
Economische Zaken

—

Deze wedstrijd had op Zondagmiddag
Dadelijk hierop floot scheidsrechter
plaats er. eindigde in een verdiende Nieuwkamp de heerenteams te water,
overwinning der geel-zwarten, die hier- welke als volgt waren opgesteld:
mee alweer een zeer gevaarlijke klip
hebben omzeild en langzaam maar zeWatergeuzen:
ker op het kampioenschap van de B. K.
B. afstevenen. De eenige die hun nog
Mr. Veenstra
een halt zal kunnen toeroepen is Pams Mr. Ritman T. Taen
Peter
en daarom zal de wedstrijd tusschen Smits
.^.Burgman
Kleef
Mr. v.
deze beide vereenigingen die op Zondag
den Hen dezer zal plaats hebben, buiR. Salomons Heppener
Rode
tengewoon interessant en spannend worBrouwer J. Brouwer
L. Brand

DERDE BLAD

Volksgezondheidsdienst

:

Ter gelegenheid van het behalen van
het Java-stedenkampioenschap speelde
WatergeuzenTriton-dames
het Bondstwaalftal op Zaterdagmiddag
dames
op het B. V. C.-terrein een eerewedstrijd
tegen een twaalftal van de P. K. I. D.
Tegen ongeveer kwart voor negen
(Inheemsche korfbalbond).
Deze wedfluit
scheidsrechter Veenstra de twee
strijd is geëindigd in een verdiende maar
volgende
teams te water
n.o.m. geflatteerde overwinning van de
B. K. B. De P. K. I. D. heeft aardig
Watergeuzen:
partij gegeven en een uitslag van b.v.
zou
meer
hebben
&—3,
ons
kunnen beE. Loderus. •
koren.
C. Smeets, I. van Danswijk, F. Rein-

-

Off. Berichten

Schaken

Wedstrijden

Januari 1940

,

vu

~

„

Holverson hief zijn glas. Hij wilde
nogmaals klinken met zijn vrouw, met
zijn kinderen, met Anna en Sibylle. Hij

wenschte deze handeling opnieuw te
verrichten, omdat het hem onbehaaglijk te moede was. Hij wilde een waas
van zijn oogen strijken, hij gebaarde
met zijn hand langs zijn voorhoofd, terwijl hij met de andere het glas hief.
Waarom was de omtrek der dennen
zoo somber ? Waarom, waarom was hij
niet even blijmoedig als anders ? Ergens
hoorde hij een stem verrijzen uit ongekende, verloren gegane diepten: „O,
mensch, keer tot u zeiven in".
Waar, wanneer, hoe had hij dit meer
gehoord ? Zijn verjaardag viel omstreeks
Kerstmis. Had hij dit ooit op Kerstmis
gehoord ? Was dit de ware vreugd ? Ergens had eens een jongen geleefd, die
buiten liep In de sneeuw in dien tijd.
Ongekend, ongeëerd, slechts bemind door
eenige naasten. In den tuin had op de
sparren en op de perken de sneeuw gelegen en voor het raam had de Kerstboom gestaan. Ook nog op den dag van
zijn verjaardag. lets onzegbaar moois
was dat voor hem geweest. En om dien
boom om dat huls, om dat maal had
hij steeds méér heen gebouwd rijkdom,
eer, bewonderaars,
een zelfbewuste
vrouw, pralende kinderen. Was het dat,
wat hij zich eens gedroomd had ?
„Gunnar".
Sibylle's oogen waren als meren zoo
:

diep.

„Gunnar, het sneeuwt buiten, ga je
straks mee ?"
Was het dat ? Deze verlokking, deze
verdooving ? Een jonge liefde in zijn
tweede jeugd. Hij keek over haar heen.
Martha glimlachte hem vertrouwd toe,
lachte, als naar een zoet kind.
„Ik ga liever alleen," zei Gunnar
zacht, beminnelijk.
Anna aan den anderen kant had hem
verstaan. Ze dacht, dat hij een nieuwen
persoon voor zijn roman aan het scheppen was. Gunnar was door feestelijk-

heden

zóó geïnspireerd.
Toen ze alle na tafel tezamen drongen, vriendelijkheden richtten tot hun
altijd

gastvrouw, hun heete punch leggend
om het knetterende haardvuur, verdween Gunnar. Hu had .zijn .cape„los
over zijn schouders gehangen, de sterren schenen boven zijn grijzend hoofd
en zijn lichtblauwe oogen.
„O, mensch, keer tot u zeiven In".
Wa 3 dit een oud gezegde uit zijn jeugd,
was hem dit vandaag eerst duidelijk?
Alléén moest men het geluk doorgronden, het geluk op zichzelf, het geestelijk
goed, dat aan geen enkele materie gebonden was, noch aan eenig ander
i
mensch.
Er waren geen Kerstklokken in de
buurt, die te luiden begonnen. Er was

geen geluid dan dat van zijn eigen
stap op de krakende sneeuw, en het uitdreven van zijn warmen adem in de
yzige kou. Zijn hoed hield Gunnar in
de hand. Hier wilde hij over schrijven,
over dit eene nieuwe,
waardevolle
oogenblik in zijn

leven.

Binnen keerden de gasten zich naar
elkaar. Sibylle zei met vochtige ooger.:
„Gunnar is zéér geïnspireerd vandaag."
En zijn vrouw knikte naar haar, lief en

met haar meest

vergevingsgezinden

glimlach.

HELMA WOLF—CATZ

„

(Nadruk verboden)

-

„

(d).

J. K. Sip—O. B. N. Han <z>,
P. J. Pfeijffer—L. Ostermann (d).
D. A. P. van Aken—J. Meerding (z),
H. Zwik—Toekijem (z).
F. F. Winter—F. V. Sneep (i\.
M. P. Margherita—Q. E. van der
Haar (z).
1 Jan. Ch. Cloesmeijer—H. W. Kok (z).
A. van dèr Sande—K. J. Bakker (z).
1
2
A. G. van Motman—M. J. Sigarlaki (z).
2
F. W. A. Henschel—Tinah <z>.
2
A. Botbijl—P. J. Droop <z).
3.
K. J. Roosenschoon—M. van Raadshooven (d).
3
Mr. J. G. Bouma—L J. M. Langendam (d).
3
P. N. M. van Banning—J. L. C. M.

31
31
31
31
31

gen fat van een essayist, Nils, alle aandacht aan zijn goed gekozen zinnen besteden. Gunnar Holverson zag plotseling
zooveel leeiyke en onbehaaglijke zaken,
dat hU niet wist, hoe hij het met zichzelf had op zijn vijftigsten verjaardag.
Jpehalve dien eenen ellendigen keer met
die slechte critiek van zijn vriend
Larsen, had hij het altHd, wat men
noemde, best getroffen."? Succes op
succes was gevolgd: 'rijkdom, eer,
vreugde, liefde, niets was hem onthouden. Hij was als-een dartel veulen in
de wei gebleven. Onder de teedere zorgen van zijn vrouw was hij opgegroeid
tot een soort klnderachtigen grijsaard.
Een blijmoedig mensch
noemde men
zoo iemand.

„

„

„

„

„

WAT BRUINTJE MET BEPPO, DEN AAP. BELEEFDE

„

„

„

„

„

„

„

4

„

Polvliet (z).
P. F. Nemmers—M. S. van Eeden
(d).

4
4
5
5
5

„

„

„

„

„

A. van der Maal—E. Görs (z).
E. de Jong—A. M. Kieviet (z).
C. J. Bul)s—F. M. Rijken (z).
Ir. P. M. D. de Haer—J. Govers (z).
A. de Rood»—E. E. Fliers (z)

Qetrouwd
3 Jan. Ch. O. Faulhaber—J. C. C. Jans3
3
3
3

3

4
4
4
4
4

sens.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

25 Dec,

29

„

R. A. Dahler—U. Ch. C. van Raay.
J. de Lizer—F. H. van Loon.
B. A. Beerhorst—E. Carels.
H. R. von Winckelman—H. A,< P.
Couzijn.
M. G. M. Wittens—A. Ch. Maas.
J. A. Nederveen—N. SchrUn.
A. Macaré—Raden KoerliJah.
H. E. Mensinga—Roos.
A. M. C. Diesbergen—A. Arnoidus.
S. T. Kwee—J. W. Rondel.

Overleden
O. J. de Jong (m> oud 40 lr.
X. Niels (v) oud 9 jr.

30
G.
31
F.
5 Jan. h.
R.
J
„

„

a

..

»

Bontenbal (m) oud 47

Jr.

Mohamed (v) oud BV4 mnd.
F. Muller (m) oud 9 mnd.
A. Regensburg (?) oud 10 Jr.

F. J. PbiUppu»

(ra)

37 Jr.

"
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No. 4.
Eindelek zjjn alle sptfkers losgewlpt en kan het deksel vaa de fiat
worden genomen.
Bruintje, die lntusschen nog wat dichter b(] la gekomen, geeft een ril van
schrik, als hfl ontdekt, wat de kist bevat
.■"'*»
<,■
„O moeder," roept hQ opgewonden.,„een levend aapjet Hoe vindt
dat! Wall
heeft het een leuk snuitje* en wat kQkt het mtJ verwonderd aan. Het begrijpt natuur*
ltlk niet, wat u hebt gedaaa. Moet Je hooren, aapje: Mijn moeder heeft het deksel van
de kist gelicht Daarom schtynt nu eensklaps de van weer in je gezlohU, Je behoeft
niet bang ta itfa, omdat Je ons niet kent We zullen Je goed verzorgen, want wa
vinden het leuk, dat je bQ ons bent"
f
„Nietwaar, moeder?" wendt Bruintje zich dan weer met een glunder snuitje tot
mevrouw Beer, „u vindt Ut toch goed, dat het aapje hier WflftT Dan heb ik altfld
1
lenend 4$ »?e tt «pelsn. <b behoef ma naaH aaw la aH)a «at» U
—

«•

«

wrveHoff
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Zóó is de NILLMIJ, in 1859 geplant.
gegroeid tot een vertrouwdè beschermster

lp:

de belangen harer veriekerden.
Door haar actieve beleggingspolitiek en
streng doorgevoerde risico-verdeeling,
doorstond de NILLMIJ tot nog toe alle
oorlogs- en crisis-stormen, en is zij ook
voor de komende tijden krachtig uitgerust.
Een NILLMIJ-polis is daarom een waardevol bezit
een voorzorg en steun
voor de toekomst.

van
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1859

GEMAKKELIJK VULLEN!

éfü

H
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AUTOBESTUURDERS

Geen beter geschenk dan
KOEL KU SSENS

/7£3 i

AFSLUITBARE BENZINE-TANKDOPPEN
diefstal,

Voorkomen respectievelijk hinderlijk
£

OO

transpireeren en

PARAPATfAN

de hals naar
ene(^en en dan de f'esch weer rechtop zetten. Het
inkt-reservoir boven in de flescb is dan gevuld. U ziet
precies, hoever U uw pen indoopt.
GEEN VUILE VINGERS. U ziet wat U doet! U beJ hoeft Uw pen niet geheel onder te dompelen en bovendien
kunt U controleeren, hoe snel en hoeveel inkt ze op
zuigt.
VALT N'IET OM. De Langhals is een practische, stabiele
flesch, die practisch niet kan omvallen. De Langhals
behoeft niet scheef te worden gehouden als de dop er
niet op zit.
TOT DEN LAATSTEN DRUPPEL. Het vernuftige
reservo r boven in den langhals maakt het mogelijk om
de inkt tot den laatstcn druppel te gebruiken, zonder
eenige moeite.
Eventjes

1 K?||J

<

ii>ii MiMIMiVHmTl i i^mT

1161

„MOKPHEUS"

_____

Een

gjMSMi

SA-êi*.

r

g

V<\^S©fl« i«E|
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17 Tel. 3923 Wl,

3*i3Mllhiß nl

GOAN TJIANG

Co.

BATAVIA-C.

SENEN 117

SEMARANG

BODJONG 108

Telefoon Sm 1214
GEMBLONGAN 71 SOEKABAIA
'

KAPANDIAN 63,

Langhals-vulpeninkt is Gimborn inkt. Dat zeg! alles over de kwaliteit.
Gimborn inkt geeft mooi, diepzwart schrift dat de eeuwen trotseert.

&

PALEMBANG

Prijscourant gratis

BABY LANGHALS 4 5 ets.

GROOTE LANGHALS 75 Cts.

883

€%/urrt/6-t>vn.
CIG ARETTES
DISTRIBUTEUR

N. V. G. K O LF F

&

\

Co.

VERKOOP BIJ ELKEN GOEDEN BOEKHANDEL

£Cr£iy&l Co<hihjd<. WÊM

„Frappe^
het parool voor goede pu»
bliciteit. Veelvuldig herhaalde
reclame smeedt een sterke
goodwill, maakt koopers van
kijkers! Dagbladreclame beslaat het grootste veld van het
koopkrachtige publieke Giet
.daarom de publiciteit voor Uw
zaak in den vorm van

"nxiruLur I

(3

Land van Beproeving
door

EDISON MARSHALL
54)

Geen van de samenzweerders kon de
rol van lokvogel zoo volmaakt vervullen, als Lenore. Bess zelt kon natuurlijk
niet naar hem toe gaan ; wie waarborgue
haar, dat hij haar niet zou dwingen,
zien in tegenwoordigheid van ae squaw
te vernederen ? En als Ned als afgezant
van Bess kwam, zou het onmiddellijk
Doomsdorfs achterdocht opwekken, als
hij tegelijk met hem de nieuwe blokhut
binnenging ; de gewone gang van zaken
zou immers zijn, dat hij buiten bleef
wachten en Bess en Doomsdorf alleen
liet. Bovendien was Lenore voor de rol
geknipt; ten eerste omdat ze een vrouw
was en als zoodanig beter geschikt voor
een moeilijke zending, en ten tweede
omdat ze door. haar dagelijkschen omgang met' Doomsdorf den man beter
kende en daardoor allicht wat meer van
hem gedaan zou krijgen. En wat Doomsdorf zelf betrof,
het stond al van te
voren vast, dat hij aan den wensch van
Bess zou voldoen en naar de nieuwe hut
zou komen. Hij zou onmiddellijk begrijpen, dat de aanwezigheid van de squaw
de reden was, waarom zij niet naar zijn
hut kwam en daar met nem sprak.
Ned zou ln de hut blijven wachten
tot Lenore met Doomsdorf terugkwam.
Bij het binnenkomen van den man zou
ffed met een paar verontschuldigend»
—

van het

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

Zie af van één Sigaar.

£00 helpen w|j elkaar!
Tm T—ui a

Laan v/d Wijck 29 (hoek Pa«
baton), tel. Bz. 630.

Comité

Toko „Bogor", telefoon

Firma Lange & Co., De Vogel*
weg 30, telefoon 64 Si.

&

Eiken dag Magneetjes

—

,

—

haar handen. Een paar seconden keek

TJ. 7.

Soekaboeml

hij haar zwijgend in het mooie gewoorden opstaan en terwijl Bess Doomsdorf een stoel toeschoof, naar de deur zichtje. „Bess vraagt, of je nog even
terug wil gaan... naar Doomsdorf... om
gaan. En op het oogenblik dat Doomseen
hem te vragen, hier te komen," zei hij
dorf ging zitten, zou Bess hem
dan. Zijn stem klonk rustig en elk
handvol van de scherpe snuif in het gewoord was duidelijk verstaanbaar; het
zicht gooien.
1
eenige verschil was, dat hij iets zachter
tegen
Neds bijl stond naast de deur
strenger sprak dan anders. ~Zeg
en
den wand van blokken. Dat zou Doomsmaar, dat ze hem spreken wil."
alleen
hij
waarschijnlijk
dorf zien, anders zou
Lenore wendde haar blik af en keek
te veel op zijn qui vive zijn en daardoor
de uitvoering van het plan bemoeilijken. angstig om zich heen.
De snuif zou den man van pijn blind en
„Waarom ?" wilde ze weten. „Hij
hulpeloos maken en dan was het voor houdt er niet van, gestoord te worden."
Ned een kleine moeite om zijn bijl te
„Dezen keer zal- dat toch moeten gegrijpen en toe te slaan. Het plan was
beuren,"
zei Ned grimmig. „Zeg alleen
meer dan een kans op de duizend. De
dat
maar
dat ze hem wil spreken.
aanslag zou komen op het oogenblik dat
komt
alleen al omdat hij
hij,
Doomsdorf niet op zijn hoede was. Ned Dan
denkt,
dat
het
iets
te maken heeft met
stelde volledig vertrouwen in Bess en de
dingen, die we zooeven besproken
in haar vermogen, om haar aandeel ln
meteen, Lenore... vóór
het werk tot een goed einde te brengen. hebben. Oa nu
naar
bed
hij
gaat.
Dat is jouw werk...
En wat hem zelf betrof... zonder eenig den man
brengen.
hier
te
Je hoeft niet
medelijden zou hij het leven van hun
verder
mee
deur, of je
te
komen
dan
de
wreeden meester vernietigen. Neen,
kunt
de
blijven."
in
andere
hut
ondanks al zijn zoeken en critiseeren
Haar oogen gingen van Ned naar
vond hij geen enkele zwakke plek ln hun
Bess
en werden groot en starend van
plan.
ontzetting. Naast de open deur, om
Oeen minuut na de voltooiing er van Doomsdorf niet door den vagen geur
kwam Lenore de blokhut binnen, om van snuif te
waarschuwen, tikte Bess
naar kooi te gaan. Bij het zien van hu.i
voorzichtig den inhoud van het doosje
glinsterende oogen bleef zij staan, met
ln haar uitgespreiden zakdoek
het licht van de lantaarn in een gou- Haar blauwe oogen waren grootover.
en
den glanzing over haar golvend blond glanzend en
haar vingers trilden niet.
haar.
Lenore huiverde en keek Ned angstig
Die oogen van Bess en Ned vertelden aan.
;
haar dadelijk, dat er iets aan de hand
„Wat beteekent dat... ?"
was. Misschien zag Ned ook wat bleek,
„Onze vryheld... dit beteekent het!
maar dat kon het gevolg zijn van de
emoties, die hij Juist had doorstaan. En Als het lukt ten minste." Voor het eerst
het gezichtje van Bess was misschien verried de stem van Ned iets van zijn
wat blozender dan anders. Maar die onderdrukte opwinding. „Vrijheid I" Hij
sprak het woord uit, zooals een gelookoude glinsterende oogen trokken onmiddellijk haar aandacht en deden vig mensch den naam van God. „Het
Is. onze eenlge kans
nu of nooit,"
haar schrikken.
Ned ging naar haar toe en greep ging hij weer volkomen beheeficht

voort. „Je moet nu flink zijn en het ge-

Een Heerlijke Geurige Sigaret

Tjlbadak
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EGYPTISCHE IMPORT

Buitenzorg

fin geef dat geld 't WerHlóozen*

RECLAME IN DAGBLADEN

FEUILLETON

AGENTSCHAPPEN

(assimis

Bandoeng

Merdlkallo lA, telef. Bd. 1349.

DE TABAKSPLANT

Tel. UI. 349
Bnd. 118)

Batavia Noordwqk 3SB
Bandoeng Bragauvg
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Bts. 511

CheHbon
Tjangkol 35, telefoon Ch. 108.

deelte, dat jouw taak is, doen... ik weet,

dat je hst kunt. Als we slagen... en de
kans er op is groot,,, dan beteekent het
voor ons vrijheid
het ontsnappen van
het eiland en van Doomsdorf. En als
—

het mislukt, ja.,, dan is het waarschijnlijk onze d00d... maar dood-zijn is teh
slotte te verkiezen boven een leven als
dit. Dus je ziet... we hebben niets te
verliezen... en alles te winnen !"

Was dat niet de waarheid ? Hebben
de nobelste volkeren dat niet altijd geweten ; dat het beter is te sterven, dan
te leven als slaven ? Dat is de leuze,
die zich door de eeuwen heen gehandhaafd heeft
het ideaal, zonder hetwelk de mensch niet waard is te leven I
Gehoorzaam keerde Lenore zich om en
ging naar de deur. Haar instructies waren heel eenvoudig. Zij had van hen
drieën de gemakkelijkste taak. Bess
op een van de ruw getimmerde
ging
stoelen zitten met haar zakdoek tot een
bal opgerold
of ze had zitten huilen
in haar schoot. Ned nam den anderen
stoel en hield zich gereed om zoo gauw
Doomsdorf binnenkwam, met een paar
gemompelde verontschuldigende woorden, op te staan en naar buiten te gaan.
Zijn spieren krampten onder zijn huid.
De afstand naar de andere hut bedroeg niet meer dan vijftig meter. Als
Doomsdorf kwam, zou het geheele drama zich binnen enkele minuten afspelen. Moedig ging Lenore op weg; haar
taak was het werk van seconden, meer
niet: wat stappen onder het Noorderlicht, dat den hemel opnieuw ln gloed
zette, een paar woorden tegen Doomsdorf en ze was vrij, vrij om te doen, wat
ze wilde, om te gaan, waarheen ze wilde
gaan. Alles, wat vroeger haar leven had
uitgemaakt, kreeg ze dan weer terug:
de triomfen, eens door haar gevierd,
—

—

werden allicht weer haar deel en verder luxe ln plaats van ontbering, vleletij in plaata van geringschattenden «pot,
:

in 20 en 50 stuks

Hij kende de ellende van het
leven, kende de blinde gehoorzaamheid
aan de rauwe krachten van het Noormaar sterven durfde hij niet!
den
Dat was het instinct, waarop alles, wat
leeft, bouwt! Vergeleken daarbij ls de
liefde tot de vrijheid een zwakke aandrieën.
drift, op zekere oogenblikken duidelijk
De deur van de hut ging achter haar gevoeld, maar even snel weer vergeten.
dicht en Lenore stond alleen in don Dit geheele domein van den winter was
poolnacht. Voor die breedte was de temmet wezens, die het leven haatperatuur gematigd, maar Lenore's eenige bevolkt
maar het toch niet wilden of durften,
sensatie was" koude, een alles doordrin- den verlaten. De krachten van het
gende koude. Het was, of de koude haar
waren dien avond wel actief;
geest verlamde en een vernietigende Noorden
ze demonstreerden zich in Lenore, stelhand op haar hart legde. De sterren
den haar aan de kaak,: ontdeden haar
maakten haar bang; het" pralende geest
van alle camoufleerende sluiers,
Noorderlicht was in zijn ontzagwekkend- waarin ze zich had gehuld, legde de geheid beklemmend. Ze trachtte vlugger te heime plekken van haar hart en ziel
loopen, maar kwam tot de ontdekking,
bloot, en stelden haar op de proef, zoodat ze haar schreden meer en meer verals ze nog nooit op de proef gesteld was.
traagde.
Durfde zij, als Ned en Bess, die ééne
De wind streek door de sparren,
nemen ? Zou ze zich, als zij, kuntrachtte zuchtend en steunend haar kans
nen
verheffen boven den primitieven
aandacht te trekken en haar fluisterend angst,
allen warmbloedlgen wezens aaniets te zeggen, waarnaar ze niet durfde
?
Zou het haar lukken, dien
geboren
luisteren. O, die wind! Hij deed haar angst baas te worden, hem niet te achten
tot in haar ziel verkillen en maakte haar en ondanks alle gefluisterde waarschuradeloos met zijn klagend lied over ster- wingen den moeilijken weg te gaan ?
ven en dood! Er was niets dan dood ln
die oneindigheid van sneeuw en ijs ! Dag
Maar vóór ze het antwoord op die
prooi.
hij
op
en nacht loerde
nieuwe
vraag had gevonden, stond ze voor de
nog
achterna
deur van de hut. Het leek haar, of ze
Nu sloop hij haar
zijn
dat
dichtbij,
en
was
zóó
den tusschenliggenden afstand met
hij
even
klamme hand over de hare streek en snelle, verlangende voeten had afgelegd.
zijn
loerenden blik in haar ontstelde In een even kort tijdsbestek zou Doomadorf voor de deur van de andere hut
oogen boorde. Het leven mocht dan vernooit
aflatenen dan werd hun lot beslist!
zijn
staan
schrikkelijk zijn met
vrij
maar
de
ze
óf ze werden
moeilijkheden,
Of
waren
zorgen
en
de
onherroepelijk
duisternis,
een
volter
dood
veroordeeld
volslagen
was
dood
komen verloren-zijn, een mysterie en niet alleen Bess en Ned, maar zij ook !
een verschrikking, door gedachten zelfs Evenals de belde anderen zou ook zij
niet te benaderen I
den prijs voor haar vermetelheid moeZoo zwak, dat het eerst een geheime ten betalen I
stem ln haar leek, droeg de wind de
sidderende jammerklacht van een half
(Wordt vervólgt), t
verhongerden wolf aan. Dat waröok
vrijheid in plaats van slavernij ! Maar...
als het plan mislukte ! Ned overdreef
wel eens, maar in dit geval had hij haar
de waarheid gezegd. De dood zou het
antwoord zijn op het mislukken van
hun plan, dood en vernietiging voor hun

een wezen, dat wist van sterven

en

dood

!

