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„Amerika kan geen destroyers
missen”,zegtKnox

Maar Roosevelt en Willkiezeggenvanwèl
Het Amerikaansche bouwprogram
vordertgoed

, New Ybrk, 12 Febr. (Aneta Reuter).
Het beroep van Willkie voor de Commis-
sie voor Buitenlandsche Zaken uit den
Senaat, met betrekking tot de torpedo-
jagers voor Engeland, waarover gisteren
werd geseind, wordt in regeeringskringen
aandachtig bestudeerd en een zeer tast*
baar antwoord volgt'wellicht als de
Lease and Lend-Bill tot wet wordt ver-
heven, aldus verklaarde volgens berich-
ten uit Washington, „een invloedrijke
bron". Q?-*'-'';t\ ■■ "•'*> *'-"'•

In tegenstelling tot de meening derge-
nen, die dachten dat het zenden van tor-
pedojagers uitgesloten -was, verluidt het
dat functionarissen üa voorloopige jstudie
het mogelyk" achten aan het verzoek van
Willkie gedeelteUjk of misschien geheel
tegemoet te'komen. •>,..■

KNOX ZEGT: NEEN.
'Washington, 12,Febr. (Aneta-
Reuter). De Amerikaansche Mi-
nister van Marine, Knox, *ver-
klaarde" heden, tijdens een pers-
conferentie dat de Marine der
Vereenigde

?

Staten torpe-
dojagers meer kan missen",

I ■*.■-,> „ ■ I
Knov zeide op een persconferentie, aldns

seint Ünited Press nader, dat hij „tégen
J verdere verzwakking van de Amerikaansche

vloot" was door 'nog meer oorlogsschepen
I voor de Britsche vloot beschikbaar te stel-
l- , en •-,.. -.-.,. ~. . , 4i».,r.-HyH.ar<a;W—.—

De huidige sterkte is 159 destroyers, ter-
'.wijl het plan is, er 15 in dit jaar en 45 in

1942 af te leveren. „Wjj kunnen geen des-
troyers missen wanneer wij de vloot op peil
willen houden", zeide Knox. En hij voegde

-er aan toe, dat Engeland niet om Ameri-
kaansche oorlogsschepen vroeg.

i Hij zeide, dat de Marine intnsschen „alle
middelen én faciliteiten benut om.den bouw
van de Twee-Oceanen-vloot te bespoedigen".

Willkie verbaasd.
Washington, 12 Febr. (Aneta Reuter).

WilJkie verklaarde hedenavond tegenover
•journalisten dat hooge'autoriteiten' , hein
verzekerden dat meer Amerikaansche tor-
pedojagers naar Engeland zouden kunnen
worden gezonden, zonder dat de defensie
der Ver. Staten in gevaar zou worden ge-
bracht. "

- '.'•.

Willkie legde een verklaring af naar aalP
4eiding van de verzekering'van Minister
Knox. Willkie zeide:'-.

,
.

„Ik Verbaas nuj over de verklaring van
. Knox. De inlichtingen, die mij door hoo-

ge autoriteiten werden verstrekt na mijn
verklaring voor de Commissie voor Bui-

- tenlandsche Zaken uit den Senaat, beves-
' ti«den mijn meening, dat wij in staat

zijn, zonder onze maritieme en luchtde-
: 3 fensie te schaden, -Engeland onmiddelPj-

ken en afdoenden steun te verleenen door
: het meer torpedoboot jagers te verschaf-

De behandeling van het ontwerp.
Washington, 12 Febr. (Aneta * United

Press): De Commissie voor de Buitenland*
sche betrekkingen uit den ;Senaat nam alle
door het'Huis van Afgevaardigden aanga-
nomen - amendementen op de Lease' and
Lend-Bill aan, waaronder de beperking van
de waarde van het defensiemateriaal, dat
thans voorhanden is of in bestelling is en
dat'.aan buitenlandsche mogendheden kan
worden overgedragen, tot 1.300 thillioen
dollar. • " ' '

De Commissie hoorde Robert Taft gedu
rende tien minuten, dien een vervangend
ontwerp indiende voorziend in leeningen ten
bedrage van 1.500 millioen dollar aan En-
geland, 500 millioen aan Canada en 50 mi'.-
lioen aan Griekenland. Taft diende ook ze-
ven amendementen in, die alle werden ver-
worpen. .\ .>'•'' '■',

WIL ROOSEVELT
DESTROYERS ZENDEN?
Washington, 12 Febr. (Aneta

Unitëd Press). Uit Willkie's te-
lèfonische verklaring ;

- uit New
York blijkt, dat Roosévelt Van
meening is, dat,de Vereenigde
Staten onmiddellijk meerdere
destroyers aan EngelancLkunnen
leveren. ''

.< • Cïf <■

\±,ln verband met Willkie's ver?
klaring dat „hooge autoriteiten"
hem verzekerden ' .dat meer
destroyers naar Engeland kunnen
worden gezonden; verklaarden
journalisten, die Willkie gisteren
hebben gevolgd: „De eenige
hooge regeeringsautoriteit met
wien Willkie na het afleggen van
zijn getuigenis een onderhoud
had, was Roosévelt". •

"

':

Oordeel van marine-kringen
Washington, 12 Febr. (Aneta United

Press). Wei-ingelichte marinekringen
wijzen er op dat mogelijk een belangrijke
versterking van de niéuw-geschapen At-
lantic-vloot verwacht kan worden, wan-
neer de Britsche zeemacht , aanzienlijke
verzwakking vertoont.'..
. De meeste marinekringen spreken vol-,
doening uit over de huidige Britsche po-

sitie, in verband met de vloot-en lucht-
succeasen bg Genua en Ostende, hetgeen

* de viLaiiteit van de Royal Navy en de
' R.A.P. bewijst. _■•_••,' »', '■■ "■'■■ t"

•
. Vloothouw vordert goed.

. -■ . .
—

: .. p

.Minister Knox verklaarde nog-op dé
persconferentie (zie hierboven), dat de
bouwwerkzaamheden aan alle. oorlogs-
schepen, bok slagschepen, dertig tot zes-
tig'dagen vooruit is op het vastgestelde
plan. V -

Het slagschip „North CaroUna" (35.000
tons) zal in April in dienst gesteld wor-
den; het zusterschip „Washington" komt
vermoedelijk in Juli gereed. " '*"■ --,'»

~
M ï

.' tl ., ' *De„ConteRosso”opeenItaliaansche
mijn

VEEL VLUCHTELINGEN
VERDRONKEN

Cairo, 12 Febr. (Aneta-Uni-
ted'Press). Gemeld wordt dal de
„Conté Rossq" ' (17M79 tons),
vluchtelingen vervoerend, op-
teeg naar Sicilië, óp een Italiaan-
sèhe mijn is geloopen en gezon-
ken. ■'. ,VV '" "• '

pAJ\CO/,f-
confereerde

METPETAIN ENDARLAIM ENMETMUSSOLINI
Antibe3, 12 Febr. (Aneta United Press).

Pétain is te Cannes Mer aangekomen.
Darlan is hedenmorgen in gezelschap

'van Peyrouton uit Vichy naar Zuid-Frank-
rijk vertrokken om deel te nemen aan be-
sprekingen van Pétain, Franco en Suner,
in den middag van 13 Februari. - ';{

Darlan's besluit om!zich bij Pétain te
voegen deed veronderstellen dat de be-,

, sprekingen veel belangrijker zullen zijn
dan men aanvankelijk meende; men geloof-
de, dat zij slechts het karakter zouden dra-
gen van een formeel contact tusschen twee
ttaatsleiders. Een speciale Spaansche koe-
rier bracht echter 'voorbereidende.... docu-
menten' naar',Vichy, hetgeener op wijst
dat jde besprekingen aanzienlijk belangrij-
ker ïullen zijn.. '■■

Franco en Musolini.
Een te Madrid uitgegeven ofHcieele ver-

klaring zegt dat Franco en Mussolini heden,
12 Februari, te Bordigherra confereerden..

De verklaring zegt, dat overeenstemming
in de standpunten van Italië en Spanje
ten aanzien de Europeesche problemen,
en die, welke op hét huidige historische uur
voor beide landen van belang zijn, tot uiting
kwam bij de besprekingen, die een geheelett
morgen en middag duurden, ''t ,

Franco en Mussolini droegen militaire
uniform. ■ ■" '

.• ' •.,
- Volgens, den Romeinschen correspondent
~van het Spaarische nieuwsagentschap wa-
ren beide mannen bij de ontmoeting ont-
roerd. «

• ■ . - .
"

NEDERLAND EN
JAPAN
„Positie nu heel duidelijk”

antwoordt Takio
~ Londen, 12 Februari. (Aneta A.N.*P.)jj Uitlatingen, die de

vorige week werden gedaan door verantwoordelijke kringen •te
Tokio, zijn voor de Nederlandsché regeering aanleiding geweest
om den Nederlandschen gezant te Tokio, Generaal Pabst op te
dragen de Japansche regeering uit te leggen dat de economische
onderhandelingen te Batavia tusschen de Japansche en de Neder-
landsché delegaties, van Nederlandsché zijde niet. worden ge-
voerd door locale autoriteiten, maar door afgevaardigden van de
centrale rëgeering, die tijdelijk haar functies uitoefent van Lon-
den uit als een vrije regeering.

', Generaal Pabst legde voorts duidelijk uit, dat de leiding der
buitenlandsche betrekkingen met Nederland uitsluitend in han-
den der centrale regeerihg ligt. De Gouverneur-Generaal is de
vertegenwoordiger, van de Kroon. «... -

In haar antwoord zeide de Japansche regeering dat de positie
nu heel duidelijk is..'.'.

Graziani vloog naar Rome
Van alle fronten nieuwe Britsche

successen gemeld
Londen, 12 Februari, (Aneta Reuter).

Militaire kringen verklaarden heden dat de
Britsche troepen voortrokken in Erythrea
langs de kust in de richting van Meraa-
Talai. ..'»' '. *• '■>■, i.

Voorposten drongen thans 5Q tot 65 kilo-
meter door en zijn nog ongeveer 190 kilo-
meter van Massawa., • , ."

De operaties rond Keren 'duren voort.
Men. verwacht niet, dat deze vesting reeds
zal vallen, daar de Italianen er een bijzonder
sterke positie innemen en de bevoorrading
der Britsche troepen moeilijk is. ,

*

,Een Italiaansch communiqué geeft een
Britschen aanval op het vliegveld van Ad-
dis Abeba toe. Het communiqué voegt er
aan toe, dat hevige gevechten gaande zyn
in den sector van Keren, en dat de Britten
Admadu bezetten, in het uiterste Zuiden
van Italiaansch Somaliland, .ongeveer 110
kilometer van ,de grens van Kenya. • ;: :\

Een communiqué van het Algemeen.
Hoofdkwartier in Cairo Van beden' meldt
voortgang van de campagne in Erythrea.
Do Britsche strijdkrachten, die uit het
Noorden opereeren, bezetten El-Ghena en
hebben gevangenen gemaakt, | terwijl *óor-.
iogsniateriaal werd veroverd. De opmarsch
duurt voort. .

',
...

" 2 ''i
• De operaties rond Keren verloopen gun-'

Sf ig» ::
' •"■ . .

' ■ . .
'

; ' #

Een colonne, die ' verder Zuidwaarts
opereert,.drong dieper het vijandelijke ge-
bied binnen en veroverde of vernietigde 80
kanonnen op dit 'front.' ■'~'•■'.'. ".'* "';

Van de andere fronten worden geen wij-
zigingen gemeld.,' . . **"''..-

■ Naar Addis Abeba.
-Londen, 12 Febr. (Aneta-Reuter). Heden-

ochtend is bericht ontvangen dat de Zuid

Afrikaansche troepen een nieuwen aanval
in Ethiopië deden en een visschersdorp op<
den Noordelijken oever van'het Rudolf-Meer
bezetten. Thans rukken z|j op In. dè rich-.
ting van Addis Abeba. .• '-'.. w»;. f

Steeds verder Erythrea binnen.
Khartoem, 12 Febr. (Aneta-Reuter). De

speciale correspondent van Reuter) meldt:
De Britsche troepen, die'Erythrea uit

het Noorden binnendrongen, zijn thans ge-
vorderd tot voorbij El Ghena, welker bezet-
ting in het communiqué van heden van het
Algemeen Hoofdkwartier wordt gemeld.

Zy verbeterden de positie in de heuvels,
die, twee .belangrijke hoogten omringen,
welke hoogten z\j'thans aanvallen, na
krachtige I taliaansche tegenaanvallen afge-
slagen té hebben. *

' ■ '

El Ghena is een belangrijke post, vijftig
kilometer ten Zuid-Oosten van
stadje Karora, dat in het afgeloopep week-
einde werd veroverd. Te Karora werden 43
gevangenen gemaakt, terwijl zevenjnachi-;
'negeweren en vijftig kameelen
gemaakt..„ '," " JV : ■'- '■ ;

*
Uit Benghazl' wordt aan Unitcd Vress-

Cairo gemeld, dat Graziani, per vliegtuig
naar Rome is vertrokken-. '■"*'"''

R.A.F.-Qperaties
Londen,*'l2 Februari (Aneta Reuter).

De R.A.F. .viel in den afgeloopen nacht zeei
geslaagd doelen aan te Bremen, Hannover
en

. elders , in" Noord-West-Duitsehland.
Tengevolge van slecht weer waren de ope-
raties op aanzienlijk kleinere schaal dan
gisternacht. ':*SsaSs§ï

„PaH VVongso aangehouden.
, In aansluiting op het bericht omtrent, de

arrestatie van Schoonheyt en Van Daalen
Wetters kan nog worden gemeld, dat in den
afgeloopen-nacht omstreeks half twee ook
L. V. Wijnhamer, meer bekend als „Pan
Wongso" en houder van een kosthuis voor
.werklooze Chineezen. in de.. Benedenstad»,
door de politie werd aangehouden. .',

„Protest-actie!”
Sohoonhcyt en Van Daalen VVetters wer-

den aangehouden in een Chineesche woning
op Djembatan Lima te Batavia.

Beide geïnterneerden verklaren te zijn
ontvlucht als protest-actie om' klachten
voor te'brengen over de behandeling.'Zij
hadden-' groote veine. ..'''•"

Na hun ontsnapping, zwommen zij over
de kali, lieten in Ngawi kleeren koopen en
namen té Madioen den trein tot Cheribon.

Zij reisden.vandaar per taxi naar Batavia,
alwaar de eerder genoemde „Pan Wongso"

i bemiddeling verleende bij het horen van een
| huisje in de Benedenstad.

' Van bijzondere klachten is niets gebleken.
Behalve die, welke gewoonlijk 'emaneeren
van personen, die het onjuist achten, dat
zij hun vrijheid kwijt zijn! ;

Overigens zal te Batavia aan het verne-
men dier klachten weinig tijd kannen wor-
den besteed daar vrijwel het eerste werk,!na uitvoerig verhoor is: de betrokkenenr aan de militaire autoriteiten over te dragen
en naar Ngawi terug;te zenden.

! Het tweetal werd in den afgeloopen nacht
en vanmorgen uitvoerig verhoord. Het re-
sultaat daarvan is hierboven globaal weer-
gegeven. • r ; (

.. j, ., ,- ,

' De verhooren zijn mede dienstig om te
voorkomen dat anderen een zelfde houding
zonden willen aannemen.
■ Beide geïnterneerden verklaren uitdruk-
kelijk dat het niet hun bedoeling was het
land te verlaten. ,

*, '

Rechtskundig
novum!

DwazeDuitsche verordening
tegensabotage
De weg voor willekeur staat open

Londen, 10 Febr. (Aneta-A. N. P.). Op
21 Januari verscheen een verordening ge-
richt op „een doeltreffender optreden tegen
saboteurs". -

Een door Duitsche instanties ' gegeven
toelichting verklaart dat „een deel van het
Nederlandsché volk is bezield mét onvrien-
delijke gevoelens jegens' de Duitschers, dia
tot uitdrukking komen in ondergrondsche
campagnes, haatzaaierij, leugens en laster.
Dergelijke personen belooven geld aan ande-
ren, of maken misbruik van een bestaande
dienstbetrekking, teneinde geruchten te
doen verspreiden of sabotagedaden te doen

Deze zonderlinge toelichting • bedoelt
uiteraard een rechtvaardiging te zijn voor
een nog zonderlinger verordening!...

Inderdaad beteekent de verordening
rechtskundig een novum voor een beschaaf-
den Staat. : ■ . '. '

Zij luidt aldus: „Handelingen die na 25
Mei 1940 zijn verricht in het bezette Ne-
derlandsché gebied tegen de belangen van
het Duitsche volk, het Groot Duitsche rijk
of tegen de openbare orde en het openbare
leven kunnen worden gestraft met een ver-
plichting tot schadevergoeding, alsmede
zoengeld, op te leggen aan:

Ten eerste! personen, vereenrgingen of
stichtingen, die zoodanige handelingen bil-
lijken óf bevorderen, of van wie mag wor-
den aangenomen (sic!) dat zij derge-
lijke handelingen' billijken of bevorderen.

Ten tweede: aan gemeenten binnen wel-
ker grenzen dergelijke handelingen worden
gepleegd:

■ Opgelegd kunnen worcien zoowel persoon-
lijke als geldelijke of zakelijke prestaties.
Indien aan de verplichtingen niet wordt vol- 1
daan 'kan lijfsdwang, ook voor bestuurders
van vereenigihgen etc, ten uitvoer worden
gelegd, hetgeen geschiedt door de Duitsche
politie. . :;

~ y
Gelijk bekend vond de eerste toepassing

der verordening plaats in den Haag, waar
aan een groep burgers een boete van zes-tig gulden werd opgelegd wegens het nietvinden van de daders die de autobanden van
Duitsche militaire auto's hadden doorge-
sneden.

De ontvluchteN.S.B.-ers weer
gearresteerd

In Chineesche woning in Batavia’s
Benedenstad

? Batavia, 13 Febr. (Aneta). De uit Ngawl'
ontvluchte N.S.B.-ers Dr. Schoonheyt en;
Van Daaién Wetters zijn in de Benedenstad j
té Batavia gearresteerd. fiu ■ - •

Waarschuwing
aan de Ver. Staten

Van nieuwen Japanschen
nationalen bond

Tokio, 12*Febr. (Aneta ißeüter). Een
krachtige waarschuwing aan de Vereenig-
de Staten is vervat in een manifest dat ae-
d«"n werd uitgegeven np-een
van een nieuwen Bond voor Nationalen
Dienst in het /''Vï

Het manifest zinspeelde op „arrogante
...

pogingen om zich met'de Japansche ,na-'
tionale politiek te bemoeien" en op ~schend-
ing van de Japansche 1levensruimte door '

de Ver. Staten, die waakzaam wachten op '

de gelegenheid, rekenend op de uitputting
van Japan'.'. : •: ', '" . 'is: '

Het doel van de bijeenkomst was nieuwe
versterking van de nationale, eenheid en
solidariteit. Tot hen, die /den bond steu- '

nen, béhooren meer dan 200 leden van het
Huis van Afgevaardigden, ongeveer 50 le-
den van het Hoogcrhuis en ongeveer 60 L
oud-generaals en politieke leiders.

Een ou de b\jeenkomBt aangenomen
solutié herinnerde Prins Konoye eraan
dat de tijd voor Japan is gekomen om
zich op de ernstigste eventualiteit voor te •

bereiden en drong den-Premier op
aan om de campagne voor de nieuwe na- '

�.ionale structuur tot een succesvol einds
te brengen door volledig gebruik te ma-
ken van den Bond voor den Nationalen '

Dienst en door onderdrukking van demo-
cratische en communistische ' ideeën. -

Kanonnade over het
Kanaal

T .
■•.-... .l-. .. :.•: -:i ■Londen, 12 Febr. ~. (Arieta Reuter).Duitsch. ver-dragend geschut beschoot he-dtn het district aan de Zuidoostkust. Luideontploffingen. werden gehoord, die geleken

op de ontlading van een;kanon van zwaarkaliber,. welke gevolgd werden, door twee
soortgelijke ontploffingen, waarop grana-ten in dt lucht' boven een stad ontplof-ten, en groote scherven werden gevonden.

, Twee huizen werden beschadigd, doch «>ri werden «geen slachtoffers gemeld.

Niemand minder dan de Britsche Premier zelf heeft Harry .
Hopkins (Roosevëlt's persoonlijke afgevaardigde) overal rondgeleid,

' 'om hem te laten zien, hoé Engeland voornemens is.' zich te verde-
digen, als Hitler zijn invasiepoging inderdaad mocht wagen. .Men i

'ziet op onze foto. (links) den Premier, in een oude mafinejas, • ",
marinepet op

{
samen met Hopkins (rechts), tijdens een bezoek aan

- een, marinC'Station in Noord Engeland- ' *•

(Copyright „Do Sumatra Post'1. •— Nadruk' verboden).

(Ontleend aan de Londensche „Daily Sketch”.



Aanteekeningen
Een geregelde

Toen Harer Majesteits gezant, .geac-,
creditéerd by het Japansche* hof, op een
volkomen regelmatige wijze tnededeelde
dat de Nederlandsche regeering, handelen-

\ de op grond van het volkomen gezag va",

haaf eigen souverèinite'it, de Japansche.
regeéring er op wee» dat zij elke indecling
van haar gebied,,bij een'nieuwe" orde .in
Oost Azië onder leiding, van welke mo-
gendheid dan ook verwierp, toen gevoelde
niemand minder dan OhasM zich gerech-
tigd om'te verklaren dat de Japansche
regeéring niets te 'maken had met de Ne •

derlandsche regeering in. Londen.
Het was wel heel zonderling, en; zelfs

zoo vreemd dat 'men in'lndië, en natuur-
lijk ook in Londen niet eens kon aannemen
dat de uitlating juist zou zgni. *

Maar in ieder geval gaf de Nederland-
sche pers onmiddellijk te verstaan dat een
dergelijke uitleg'van de betrekkingen tus
schen Japan, de Londensche én de Indische
regeering in, geen geval zou worden aan-
vaard.

,En .daarop volgde een officieuze mede-
deeling waarin gezegd werd dat OHashi
deze kwestie niet zoo>hoog had opgeno-
men, waarbij tevens de facto werd erkend
dat de Nederlandsche gezant' ook voor
Indië kon optreden. -j

Maar, dé officieuze opvatting omtrent
het gezag en de'werkzaamheden van onzen
gezant was zeer zeker niet in overeen •

'stemming-Tnet de positie die hij te Tokio'
• innam, .en de Nederlandsche regeering be ■

greep dan ook dat zij niet kon , toelaten
dat hier een vervaging zou ontstaan die op
den duur moest leiden tot misverstanden.

Zjj heeft zich daarom de moeite ge-
troost om dé Japansche regeéring • nog
eens officieel uit te leggen hoe- de positio
van. onzen'gezant in Japan is, ook ten aar»'

zien van Indië, en in welke betrekkingen
'de Nederlandsche regeéring en dé Gou-
verneur Generaal tot elkaar staan.

En wij vernemen, dat de Japansche ,re
geering thans geantwoord heeft dat. de
quaesüe.haar.nu zeer duidelijk was.
•, Daarmee is deze zaak uit de wereld.

Nu willen w\j niet boudeeren en er den
nadruk op leggen ; dat het toch niet zoo

' heel vriendelijk was van den heer'Ohashi
om. te verklaren dat, de Japansche regee
ring'niets met de Nederlandsche regeering
te Londen te maken had, alvorens hij zich
overtuigd had van een situatie die 'hem
Jaekend moest zijn, maar we\ meenen wij er
op té moeten w\jzen dat dergelijke vergis-
singen er niet; tóe kunnen bijdragen om
een sfeer te scheppen, die gunstig is- tot
'wederzijds begrip. • • ,

De onderhandelingen kunnen, nu dit.
misverstand., uit den weg geruimd " is,
voortgaan, omdat wij 'weten onze souverei;
niteit door de jongste mededeelingen van
onzen gezant'te Tokio,.en de daarop' ge-
volgde erkenning van de Japansche regee.
ring dat de situatie hu duidelijk is, te heb-,
ben* gehandhaafd. ■■■'..■

Er is echter geen reden tot,eenig bui-
tensporig enthousiasme. •

Als de Japansche regeering . verklaart
dat nu alles duidelijk is dan beteekent dit
dat zy op hét oogenJblik niets heeft in ts
brengen tegen' onzen uitleg omtrent onze
eigen rechten! ! ■ : '

r

. Maar de .teekenen van een hartelijke
verhouding kunnen wy'.uit deze mededee-
1/ng niet puren. .•'•■•'. \\;'\

En wanneer wij de onderhandelingen
dus voortzetten dan zal dit moeten ge.
achieden zakelijk, en in de overtuiging dat
men in bepaalde tijdon verstandig doet om
niet al te zeer te letten op gevoelens, en
dus beter b\j het hoofd dan by het hart
te rade kan-gaan. •'•

ï Wy- kunnen alleen hopen dat de bespre-
kingen, die thans weer op correcte basis
gevoerd kunnen worden, in een later sta-
dium wellicht nog zullen geraken' in een
fcfeér van welwillendheid,' indien ten minste
aan beide zijden het vertrouwen door-
breekt dat men inet -elkander inderdaad
onderhandelt, met het doel daarvan we-
derzijds voordeel te trekken;

Thans staat het zoo, dat wjj geleid door
het'verstand kunnen verklaren, dat wij de
roogehjkheid om voort te gaan roet de be-
sprekingen erkennen.

UIT ROEMENIE
Londen, 12 Februari (Aneta Reuter).

Reuters diplomatieke correspondent meldt
dat.de Belgische regeering, eveneens be-
sloot den Belgischen gezant in Roemenië
terug teToepeir; De gezant zal zónder (ver-
wjjl Boekarest verlaten.. '

.'.'.'». •■''
Turksche journalisten lu arrest.

Boekarest, .12 Febr.-.(Aneta-Reutër). De
militaire wacht bij de Britsche legatie is al-
hier .verdrievoudigd.": ;f;t •"■•jTj'i.

Gemeld wordt dat verscheidene Turksche
journalisten Dinsdagavond. laut z{jn' gear-
resteerd. . . .y '"- '*'

-ï-rS !-V-T

Massamoord van
zwakzinnigen

New Vork, 12;Febr. (Aneta Reuter).
Volgens den Amerikaanschcn commentator
William Shirer, die juist terug Is uit Ber-
lijn, voert de Gestapo thans een systemati-
scher! massamoord uit op zwakzinnigen,
zoowel van particuliere- als van Staatssa-
natoria in het geheele Rijk..
- Tienduizenden, . geestelijk ongeschikteu
worden geëxecuteerd, Schrijft Shirer in een
artikel, aangehaald in de „Worcesler Tele-
gram." .V , .. i ■ ■

. Deze moorder zijn slechts aan Hitler en
de hoogste leiders bekend, alsmede aan
bloedverwanten,' wien wordt medegedeeld
dat zij de stoffelijke resten kunnen afha-

De luchtdefënsie van
Noord-Malaya

Singapore, 12 Febr. (Aneta Reuter). Na-
dat eenige dagen geleden formaties Blcn-
heims naar Noord-Malaya waren gediri-
geerd, wordt thans Officieel hekend ge-
maakt, dat soortgelijke formaties van nw-
derne bommenwerpers van de R.A.A.Fj

eveneens in dat gebied zijn gcstatïonneerd.

Frankrijk verwerpt
Japan’s nieuwe orde
' Londen; 12 Febr. (Aneta Reuter). Het
verluidt dat de„FTansche delegatie ter vrc-
des'conferentie tusschen Thailand .en
Frankrijk te Tokio, den .eisph van Matsuoka
tot off icieele erkenning van „de dominee-
rende positie van Japan in Azië, waarbij
Japan de eenige mogendheid is, die "bevoqgd
is om de orde in de landen van dit deel der
wereld te verzekeren en te handhaven" vér
wierp,..' '

■ . Volgens berichten waren de Franschcn
bereid in principe „de speciale positie van
Japan in Azië" te erkennen na sluiting van
een „eervollen" -vrede met Thailand, doch
zij weigerden om op zich te nemen „Japan
p.He faciliteiten Ie vèrleénen met het oog op
een mogelijke actie in Zuld-Azië".

DE WAPENSTILSTAND
~ Dotnei seint uit Bangkok dat .de bekend-
making inzake de verlenging van de wapen-
stilstands-overeenkomst met veertien dagen
samenvalt met' de aankomst van generaal-
majoor Sumita uit Saigon. J <■

> Sumita verklaarde met nadruk dat hij
kwam confereeren met de leden der Be-
middelingscommissie die is opgesteld '; in
verband roet den wapenstilstand. '••

Officieele kringen noemden heden ge-
\' nichten inzake de aanwezigheid van Ja-

pansche oorlogsschepen in de Golf van
Siam ongegrond.

Japan en Australië
Tokio, 12 Febr. (Aneta Domei). De

Australische Gezant Sir John Greig Latham
bracht hedenmiddag op het Gaimusho
een, bezoek aan den Minister van Buiten-
landsche Zaken Matsupka, met wien; hij
een langdurig onderhoud had.

Naar verluidt', bespraken zij, de algemee
ne situatie tusschen Japan en Australië.

Luchtaanvallen op
Malta

.Malta,' 12 Februari (Aneta Reuter).
Maandagnacht werden lucht-aanvallen op
Malta uitgevoerd, doch er werd geen scha-
de aangericht aan regeerings-eigendommen
en geen slachtoffers vielen. ' v .

Een vijandelijk vliegtuig werd Dinsdag-
middag beschadigd tijdens een aanval op
een. R.A.F.-detachement. ,

Malta had de laatste zes dagen 36 alarms.'

Britsche aanval op
Catania

Rotoe, 12 Febr. (Aneta Reuter)! Een Ita-
liaansch communiqué meldt dat Britsen;
vliegtuigen Dinsdagnacht nogmaals Cata-
nia, de voornaamste basis voor de Duitsche
duikbommenwerpers op Sicilië, aanyielen..

DE DUITSCHE LUCHTRAIDS
Londen, 12 Februari (Aneta Reuter).-

Een' communiqué van de Ministeries van
Luchtvaart en Bjfnnenlandsche Veiligheid,
toieldt dat er heden boven 'geen enkel deel
van Engeland vijandelijke lucht-activiteit
was. , . i • .;.'•*• - '"'

Een' communiqué van hét Ministerie
voor Luchtvaart meldt:
* Hedenmorgen werd een vijandelijke
bommenwerper boven 'Oost Schotland ver
njetigd. Het is thans bekend dat Zondag-
nacht 'twee en Maandagnacht een vijande-
lijke . bommenwerper werd vernietigd,' alle
óoor het afweergeschut.

De pauze in de nachtelijke luchtaanval-
Jen' óp Engeland duurt voort. Londen, nocïr
het overig deel van het land, werd Jpt een
laat uur in den afgeloopen nacht door het
Luftwaffe bezocht.

BRITSCHMILITAIRBEZOEKAANTURKIJE.
' Ankara, 12 Febr. (Aneta Reuter). Lui-
tenant-generaal i?ir James Marshall-Corn-
wall en Lnchtmaarschalk Elmhurst, verte-
genwoordigers van het Britsche Midden-
Oosten-Commando, bezochten de Turksche
troepen en versterkingen lp Thracië én de
Dardahellen en te Smjjrna.

,

Zij zjjn thans, terug in Ankara en bleven
nog korten t(jd alvorens naar Cairo te ver-
trekken. *";

*

' -'n 5.

De les der
Meidagen

Geen weermachtsverzwakking!
Batavia, 13 Febr. (Aneta). In den aige-

loopen nacht sprak voor Radio Oranje,een
Nederlandsch officier over den inval, in "Ne-
derland, Waarin hij den prachtigen weer-
stand van de land-, de zee- en de luchtmacht
memoreerde. . - ,"; i . ■'

Spreker gaf den toehoorders de plechtige
verzekering,-dat er nooit militaire bespre-:
ïungen met andere mogendheden * Zijn ge-
voerd, zoodat elke samenwerking na den in-
val moest worden geïmproviseerd. .. >

J Nederland is het slachtoffer geworden
van zijn eerlijkheid. -De Nederlandsche weer-
macht was -bovendien niet gereed. De Re-
gcering 'deed haar uiterste best om den ach-
terstand in té halen, die veroorzaakt was
door het feit, dat men'had. gemeend, dat de
oorlog van 1914-1918 de laatste zou zijn',
zoodat op de weormacht werd* bezuinigd.

Dé weermacht, die noodig werd '] geacht
voor een doeltreffende verdediging 'van' het
land, was op 10 Mei nog in opbouw. De har-
de "les van de Meidagen in 1940 zal het
Nederlandsche volk' riiet'mogen, niet Willen
vergeten. , . . • - .'. i>
'De Nederlandsche eer werd echter, be-

waard; velen, die gevallen zijn, hebben dé
wereld getoond, dat Nederland onafhanke-
lijk wenscht te blijven.,
• „leder lid van de Nederlandsche weer-
macht in.Engeland is verlangend om den
smaad'te wreken, U aangedaan. Houdt goe-,
den moed, Nederland zal- herrijsen".- •

Radio Oranje deelde mede, dat H, M. de
Koningin op 15 Februari via Radio Oranje,
zal spreken. '

• ' ï:^\.

Hopkins’ thuisreis
V New York.l2 Febr.. (Aneta-Keuter).
Harry Hopkins, die op thuisreis naar \ de
Vereenigdè Staten is, werd te Bolama (Por-
tugeesch Guinea) opgehouden ten gevolge
van lichte panne van den clipper, waarme-
de hij reist. Thans .wordt-verwacht dat hjj
Zaterdagochtend zal arrivee'ren. x

DE BIRMAWEG
Tokio, i 2 Febr: (Aneta Domei). Volgens

rie Japansche militaire missie in Indo-China
is de verbinding via de»i Birmaweg vrijwel
geheel afgesneden. .-*"■. ■■ ,/■'<

JAPANNERSBOMBARDEERDEN EENBRUG.
Tokio, 12 Februari XAnëta Reuter). Een

communiqué van de Japansche vloot in
Zuid-Chineesche wateren meldt dat vjjf
Japansche • marine-vliegtiugen heden, 12
Februari, op hevige wijze de oude" Kung
Kuo-brug over de Mekong bombardeerden.

De nieuwe Kung Kuo-brug is niet her-
steld sedert het Japansche bombardement
van October 1940, en meer dan 250 vracht-
auto's met oorlogsmateriaal zijn in- d$
nabijheid opgehouden. ,'

Een ander Japansch vliegtuig bombar
deerde op hevige wijze groepen . gocdangs
ten Westen van Kunming. , ■ -

*

SUMATRA

Vliegveld Padang
Aanleg in 1942

Het Volksraadslid Muh. Yamin stelde on-
langs de vraag: ? '.

Volgens door steller ontvangen be-
richten zou de aanleg van vliegvelden
in de residentie Sumatra's- Westkust,
met name te Padang en in de nabijheid

. van Pajakoembpeh, 'voor onbepaalden
tijd zijn uitgesteld. '_~ ■■ ■

Zoo dit juist is, zou hij op den vra-
gendagvan de Regeering willen verne-
men, wat'de reden van het staken van

|' den aanleg dier vliegvelden is, en of Zij
integendeel niet met hem yah oordeel
is, dat het thans meer dan ooit urgent

.is Sumatra's Westkust'in het luchtver-
keer te betrekken, zoodat één der

. vliegvelden zop spoedig mogelijk j ten
■ diehste van de burgerlijke luchtvaart

gereed dient te worden gemaakt. » .

: De regeering antwoordde, thans als \olgt:
. De aanleg van het .vliegveld te Patang
zal naar verwachting in 1942 plaa'.s I\>
ben. '..} ■':'..": ■ '/'•".:

" ' l'**>'
Aangezien aan de aanwezigheid van 'een

vliegveld nabij Pajakoemboeh voor de'bur-
gerluchtvaart geeh voldoende behoefte be-
staat, wordt de aanleg daarvan niet over-
wogen.

, V\\ ,' ■-;,.? V- Ti

LECTUUR VOOR ZEELIEDEN
■Men'verzoekt ons er nogmaals, aan te wil-

len herinneren dat bü dé V.V.O..ende af-
deeling S.O.K. van de stichting ;,Neder-
land ter Zee" gaarne boeken worden ont-
vangen voor de Nederlandsche zeelieden.
De inzameling geschiedt door beide licha-
men, waarna de V.V.O. het .': ontvangene
sorteert'en voor'verdere verzending zorgt.
Mef eenige s leesgezelschappen is men ,reeds>
in contact getreden." 1 , ' *

WIJZIGING BEZOLDIGINGSVERORDENING MEDAN
In verband met de invoering van het

Bevolkingsregister te • ■ • Medan is b\j den
Raad van de Stadsjgemêéjite Medan een
ontwerp-vèrordening tot wjjziging van de
Bezoldigingsverordening .dezer ' gemeente
aanhangig gemaakt om den ' \ bevólkings-
opziener in dé tezoldigingsschaïen in te
passen. ,'.''.':■:. ■■-*■ .

B.B. MUTATIE
Geplaatst is in de residentie Celebes de

heer-R. Hoqgeveen, Controleur tor beschik : :
king vanden Assistent Resident van Lang-!
kat te Bindjei.

t
-~ '; ■'•• '•',..:;''■•.]

,.» •
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Rubbernptceringen * "'■ \
• IrfEDAN 18 FEBRUARI 1941.

* 0\
:; Opgavfi Gijselman & Stéop. "']

"' Singapore: 37Vi steady. f^. • I
, Java: "61 cent nominaal. mt^h

A.B.C.-ers maakten Kunstkringjubileum
tot een succesvollen avond

Een uitstekend cabaret-programma
! De A,8.C.-ers hebben 4 gisteren in/ de
Witte Sociëteit te Medan op den jubileum-
avond ter gelegenheid • van . het 25-jarig
bestaan van den Koninklijken Bond van
Ncderlahdsch-Jndische Kunstkringen ' hun
merk gezet en daarmede tevens'de keur,
die goede Hollandsche waar verzekert.

Want gehjk men met de oogen dicht in
een grabbelton „altijd pr\js" kan trekken,:,
zoo kan men thans van hipt A.8.C.-Cabaret
zeggen, ook zonder het "programma precies
te bestudeeren, dat dit flinke.viertal ;,altijd
succes" heeft. Sterker nog:' „stijgend
t-ucces" en de avond van gisteren was
daarvan het volkomen bewijs. ,

'Het programma — en natuurlijk,ook de
uitvoering! — was zoo goed, zoo afwisse-
lend en boeiend dat het zonder twijfel.tol
het beste gerekend mag worden', dat de

cabaretkunst heeft voort-gebracht. : ■ ' ■ '• , , *;", ; '.' ,

.; Te verwonderen behoeft dit succes geens-
zins. Wij vinden in het A. 8., C.-Cabaret
vier krachten, die ieder op \ eigen terrein
hun weetje weten en de routine om de pro-
blemen aan een tournee door de Buitenge-
Westen verbonden tot oplossing,te brengen,
is thans tot een dergelijke graad opgevoerd,
dat men zich tijdens eèn voorstelling in het
vaste, eigen theater der A. B. C.-ers waant

Cor Lemaire, wiens arbeid toch reeds van
nature groptendeels op den achtergrond ge-
schiedt en die een veel te groote mate van
bescheidenheid aan den dag legt, wanneer
hij niet achter de toetsen is gezeten, Cor
Lemaire komt een veel belangrijker mate
van het applaus toe, dan.'waarop hij zelf
aanspraak maakt.' , •

""*

\■• ( :.'.

■ Afgezien van het feit, dat een'cabaret-avond zonder muziek niet bestaan kan, (ditalleen te constateeren zegt niets van deprestaties van,dezen A. B. C.-er), is het
de wijze waarop Lemaire de veelzijdige num-mers accompagneert, welke hem het recht
geeft een groot deel van de lof op zijn re-kening te schrijven, In zijn eigen compo-sities herkent men bovendien den 'artiat,wiens werk de bijzondere aandachtstneer dan
waard is. -i ?■ '-..-

Lya Sten heeft relatief den grootsten
vooruitgang geboekt en zij heeft zich de
tallooze voorstellingen, die het A-B.C--cabaret in Indië, heeft gegeven dusdanjg
ten nutte gemaakt, dat zij een volkomen
waardige partner is geworden Van de door
de.tooneelwol geverfde Corry Vonk en
Wim Kan. In „Wij zijn zoo correct" bij
voorbeeld was zjj niet' alleen het 'rustpunt
'voor het oog ten tooneele, bovendien gaf
dit stuk haar volle gelegenheid een per-
soonlijk element in het spel te brengen!
Als comédienne zal Lya Sten in dit troep-
je een steeds belangrijker plaats innemen.

Over Wim Kan en- Corry Vonk, .vader
en moeder van het heele A.B.C, kunnen
wij niet veelmeer zeggen, zonder in su-
perlatieven te vervallen. Be avond van
gisteren heeft Corry Vonk vele malen ten
tooneele geboerd, in'steeds andere gedaan,
ten," in telkens andere omstandigheden. En
wie, het nog niet wist, heeft gisteren kun-
nen ervaren 'over welk een ruime mimiek-
requisitie Corry Vonk beschikt ;

Over welk een onvergelijkelijke kunde om
steeds weer, zonder charge,; de zoo zeer
uiteenloopende karakters te typeéren. Bo-
vendien. . wie haar gisteren als Mina heeft
gezien,'in haar vriendelijk-coquet rood tor-
letje en haar vérleidelijken glimlach, zal
niet moer beweren dat juist jorigens-rollen
vóór Corry Vonk- „zoo geknipt" zijn.. Deze
Mina... enfin de kolenmart heeft gelijk! "

Wim Kan, die zoo'n hartelijke wijze heeft,
waarop bij zijn publiek hanteert en voor;
wien het optreden gisteren, zooals de nauw-
lettende toeschouwer misschien, heeft op-
gemerkt geen sinecure was na zijn ongo-
steldheid, Wim Kan komt vooral dé eertr.e
der originaliteit. Wij wcijen niet |n hoeverre
de 'nieuwe vondsten tot stand komen in'
overleg en samenwerking met? de .andere le-
den,van het gezelschap, doch hoe dit ook
zij, het nieuwe en frisschë, dat jdit cabaret
telkens ei> telkens weer zijn gasten voorzei.,
is meer dan een eenvoudig compliment
waard! ...

' ' ■'~'' . ■■ ■_■',<
-Hét.ia dit streven naar oorspronkelijK-

heiddat ook ten grondslag heeft'geieget:.
aan „Modern Liefdesduet" (niet duel,
zooals in-het programma stond...), 'deze
proeve van tijd-schets in de Londensche
schuilkelders. Verdient de -geheele uit-
voering zonder uitzondering een « tien
met een griffel en een goede aanteekenirig
bovendien,•- dit moderne liefdesduet ' haalt .
het niet. De muziek was vobrtreffeln'k,
doch'de beklemming die verder'van het
stuk uitging, was n iet het gevolg van
den.inhoud. •-«<'

*'• ■'■■•'-■ "- ;-„'

niet rninder!—mógen „Van
den knaap,- die niet "wou lee'ren", „Olie", |
,'tWij zijn zoo correct,", „Dans met dé pop,"
„Klop-klbp-klop" en ,;Liefdadigheid" wor.
den-genoemd. , -• v fi ./ - ■■ ■ "-'.s..
.

Hieronymus van Alphen'a 'voor onze
begrippen vroeg-wijze kinderversjes' heb-
ben in de A.8.C.-ers grejtige vertolkers ge-
vonden en het knaapje, dat niet wpu leè-
ren,-vormt een uitnemend voorbeeld daar-
van. ''-'

»•
'• ■ :' l""'7' ' •

■■ ' ;•'"'.
Muziek, handeling, uitbeelding en tempo

waren volkomen juist op elkander ingesteld
'en in dit stukje kreeg'men de eerste proeve
van Corry Vonk's niet te verbeteren liuil-
techniek, die in het werkelijk gevoelige
'„Afscheidsbrief" eerst goed. tot uiting kun
worden gebracht. ; <•

„Olie" is een dier'•' kostelijke parodieiiu.
waarmede auteur en acteur beiden gelijke
eer inleggen, de bekende dans met de yo\
door Corry Vonk kan men niet te vaak zle:>.
en „Liefdadigheid" met het snijdend sar-
casme van Martle Verdenius had terech*
een daverendën bijval. ';,

' '±{-.';'2
De twee andere, uit het Hollandsche leveii

gegrepen schetsen van den bloemenjpngen
tn de menschen op Zpndag werden natuur,
lijk op d*- gekende A.8.C.-sche wijze uitge-
voerd. Ten slotte: waar wü hierboven spra-
ken van de hartelijke wij*'?, \ waarop Wlfti
Kan niet ons allemaal jongleert, sloeg dat
op' '„Klop-klop-klop," waar h\j dankbaar
gebruik maakte van het recalcitrante ele-
ment-in he_t Nederland'sche karakter, dat
elk rechtgeaard Hollander links doet looper.
als er „rechts houden" staat en doet mee-
blèren, als het tegendeel wordt aange-

Bloemen waren er in overvloed, voor ;de
spelers en voor den jubileerenden Kunst-
kring. Verdiende Voor Corry,Cor, Lya en
Wim, die van de frissche.ouverture tot het
welgekozen- slot, waaraan ons volkslied
harmonisch aansloot* de , meening steeds
hechter deden postvatten dat wij niet al-
leen ons zéér gelukkig mbgen prijzen dat
Indië toevallig deze Nederlanders jn' zijn
midden heeft, doch dat Medan de A. B. C-,
ers niét mag laten vertrekken zonder een
belofte, zwart-op-wit dat ïij terug komett.
En spoedig!

Ook 'de Kunstkring ontving verdiend,
bloemen voor de bering van 25 jaren Bonds-
bestaan, o.a. van den Resident, ter S.L O. K.
en van de, afdeeling Siantar 1. -V- -V

Wat de beteekenis van den Koninklijken
Bond van Nederlandsen-Indische .Kunst-
kringen is, heeft de heer Hessëling la j een
toespraak geschetst. Het praedicaat- Ko-
ninklijke bewijst de waarde,-die de regee-
ring aan de Kunstkringen hecht, een waar-
de die déze spreker met het moderne woord
„air-eondrtioning" typeerde, namelijk het in-
voeren van het Európeesche element in ,dê
tropische samenleving. De arbeid van den
Bond treedt in zijn omVang. weinig in het
openbaar, doordat het publiek "niet de moei-
te en zorgen kan volgen, die aan de orga-
nisatie van de vele en velerlei tpurnee's zijn
verbonden. .» ■}' . ,■'.■■•."'
j Bg een jubileum als een 25-jarig bestaan,,

waarvan de officieele datum op 8 Januari
was, mag dit echter Wel eens gezegd wor-
den meteen woord van opwekking -voor
voortdurenden en,zoo mogelijk- nög verder
uitgebrelden steun. *

De Jubileumavond hield de toeschouwers
van de voortreffelijke cabaretvqorstelling
na afloop nog geruimen tijd op etr ont den
dansvloer bijeen.

De worp met de
schaar

Noodlottig ongeluk
In een kampong bij Kisaran neeft zicheen. merkwaardig ongeluk voorgedaan,

met, tragischen afloop. ' ' \
. Een jongmensch een- meiSje waren

aan het stoeien. Toen het meisje weg wil-
de gaan, wierp de jongeman een schaar in
haar richting., De schaar trof een slaga-
der, en bij gebrek aan spqedige'deskundi-
ge hulp bloedde het meisje dood.

De politie heeft deze zaak thans in on-
derzoek. Het jongmensch moet, naar men
ons meldde, niet wel bij het hoofd zijn...

Militaire mutaties
Overgeplaatst is bij het wapen der In-

fanterie van Padang Sidempoean naar de
troepenmacht van Atjeh en Onderhoorig-
heden ter nadere indeeling Jde Iste Juite-.
nant A. C. Verhoeff en van Meester-Cor-
nelis naar de troepenmacht van Sumatra's
Westkust en Tapanoeli ter nadere' indeeling
de 2de luitenant A. van der Waag.

BRIDGEDRIVE VOOR HET
PRINSES IRENE FONDS

De Vereeniging van Huisvrouwen
niseert op Dinsdagavond inTer Meulen te
Mèdan een bridgedrive voor leden en hare
echtgenooten, -waarvan de opbrengst ten
goede komt aaq het Prinses Irene Fonds.

HET STOPZETTEN VAN DEN TAP.

Naar het Centraal Kantoor voor de
Statistiek, meldt, hebben cp ultimo De-
cember 1940 in geheel Nederlaiid'sch-Indië
350 ondernemingen. met een- tapbaar op-
pervlak van 19.526 ha den tap geheel,
stopgezet. Bovendien hielden 400 onder-
nemingen een gedeelte, van hun " tuinen
buiten tap tot een 'tapbaar oppervlak van
42.927 .ha. / . JL •

In totaal was- dus'buiten tap 61.553 ha
bf 12.1% van het areaal van den tap-
baren aanplant pp ultimo December 1940
(507.844 ha). , .. ..

HADJLABDOEL KARIM AMAROELLAH
• De R.P.D. meldt:

Uit de beschouwingen, die in eenige In-
heemschj dagbladen en tijdschriften zijn
verschenen over het tegen Hadji Abdoc".
Karim-Ama'roellah ter. Westkust'van- Su-
matra ingesteld onderzoek, Is gebleken, dal
déze maatregel in verband wordt gebracht
met een 'door betrokkene gepropageerde
godsdienstige richting. '• ■ ,'

• Deze opvatting is evenwel onjuist: tot
het instellen*van dat onderzoek.heeft alleen
de door dezen gpdsdienstleeraar in de
streek zijner inwoning gevoerde politieke
actie aanleiding gegeven. . . .-..-.

MANDOER MET BIJL BEWERKT.
Dezer dagen is bij Serba'ngan.een D.S.M,

halte ' tusschen Kisaran en Tandjoeng
Balei, êen baanmandoer door. een koelie,
met een bijl bewerkt. Met zware verwon-
dingen werd de mandoe'r in het ziekenhuis
opgenomen. De koelie.is in arrest gesteld.

BINNENLAND

De oud-Leidsche
studenten

'«■■ ~ '^Tir^gTßripißr™:rwwOok uit Batavia zijn door de oud-Leidsche
studenten telegrammen verzonden. 'Het
voornaamste' daarvan is gericht aan H.M.
de Koningin. Het luidt nis volgt: sSSHBSS
~ „6.2 oüdleden' van het Leidsche stu-

■ dentencorps 'in Batavia bfo'een ter her-
'

(
denking van den 366en dies natalis hun-
ner hoogeschool, betuigen Uwer Ma-

.

jestót eerbiedige hulde en onwankel-
baren trouw b\j Haar hoogen arbeid,die

•' tot overwinning en • Nederlands herrij-
zenis leiden zal. — Spit Voorzitter".

Verder, werden telegrammen verzonden
aan H.K. H. Prinses Juliana als óud-stu-
dente en aan Ztfne Excellentie den Gouver-
neur-Generaal.

• Tijdens dezelfde vergadering, waarin tot
de verzending van deze'telegrammen werd
besloten, werd een bedrag van'zevenhonderd
gulden bijeengebracht voor de Bataviasche.
Vliegclub. -

•'»"'

Vluchtelingen op
„Onrust”

HUN VERZORGING
:,;:/.; «.„;■:■. ./ . ' ■■■: ■■„ ■- ■ ;

Op uitnoodiging van het hoofd van de:t
immigratiedienst, mr. H. L. van Uchelen,
jnaakten vertegenwoordigers van de pcra
èen excursie naar het eiland Onrust, oni
daar een bezoek te brengen aan het vluch-telingenkamp; Omtrent de inrichting van
dit kamp kunnerf we thans alvast het vol-
gende mededeelen. * ..'*,•"

He.t kamp is verdeeld in vier -blokken.
Élk blok heeft een zoogenaamden blok-
leider, die als het ware de schakel vormt
tugschen de bewoners en den algemeeheA
beheerder, bijgestaan door een assistent-
beheerder. Voorts isèr nog een dame voor
de algemeene huishouding, die als gediplo-
meerd verpleegster zich tevens, op andci
terrein verdienstehjk kan maken. Naast
haar is er nog èen verpleegster aanwezig.

Voorts zn'n er koks, waachbazen, kebons,
een monteur voor de electrisehe installatie.
Op het eiland bevindt zich 'eveneens' een
Vompinstallatie. Het Water is echter troe-
bel en is niet helder tckrygen, zopdat de
bewoners geregeld koffie 'en stroop te
drinken krjjgen. >'.-! -; ',\ • ~

? Het beheer van het kamp wordt' gevoerd
door de M. W, B. Het ressorteert tevens
onder den Immigratie-dienst. Het regle-
ment Van Orde en .Tucht is samengesteld
door'den Directeur Van Justitie. : •-•

. £W -

Op het eiland bevinden zich voor de be-
waking twee hoofdagenten en . acht In-i
reemsche politie-agenten.'., Het onderzoek
naar levensomstandigheden der, vluchtelui'
■gen geschiedt door. ambtenaren ' van dea
'Immigratie-dienst en den P.I.D.

. Omtrent het dagelijksch- leven der be-<
woners nog het' volgende. De „réveille" is
bepaald op 6 uur 's morgens. ;Van 7 tot S
uur bestaat er gelegenheid tot ontbot. jËU
blok heeft een eigen eetgelegenheid. Van 8
tot 12 -wordt huishoudelijk" 1werk verricht.
Om 12 uur krijgen dé kinderen hun mid-
dageten. De volwassenen gaan om 1 uur*
aan tafel. Daarna Kunnen -degenen, die
daartoe'lust'gevoelen,- een poosje i. gaan
rusfen. Van 3 tot 5 uur wordt de tijd go
dood door huishoudelijke en andere werk-1
zaamheden. Om' half zeven wordt het
avondeten voor de .kinderen opgediend;
De volwassenen gebruiken het avondmaal
van 7 tot' IVz uur. Daarna gaan! de kinde-
ren naar bed. De volwassenen kunnen zich
vertreden. *

'

•

Door particulieren werden verschillende,
spelen, als domino, dam- en schaak-borden,
Verschaft; een groot handelslichaam zorgde
zelfs voor een ping-pong-spel. Voorts z"jri
er boeken en kranten in voldoende hoeveel-
heid aanwezig; zoodat de vluchtelingen zich
niet behoeven te vervelen. ~

■ ,
De huishoudelijke'werkzaamheden om-

vatten het wasschen van het lijfgoed eii
het schoonhouden der vertrekken kinder-
verzorging, tafelbediènirig, het afwasschen'
van het,servies en tafelgerei. 'Er'is een'
dame aangewezen voor het toezicht op, de
keuken, inzonderheid in verband .met her.
Joodsche ritueel. De meerderheid der vluch-
telingen 'bestaat namelijk uit Joden.

"

Bij
toerbeurten Wordt het eten uit de keuken
gehaald.'Dit geldt ook voor ander, soor*
werk. Voor kinderen wordt het eten door
de'oudste meisjes 'gehaald. .

Ook-aan de sport wordt de nod'digé'zorg
gewijd; er is" een algemeene sport-leider en
tevens een dame, die lessen geeft in gyfc
liastiek, enz. ■ —■*■',
-De blokleider moet dagelijks rapport

uitbrengen aan den beheerder. In den aan-
vang. kwamen veelvuldig klachten voor.'
doch deze zijn van lieverlede j verminderd.
Ook is gezorgd voor een dokter, dié twee-
maal polikliniek -houdt en geregeld het ]
eiland bezoekt, wanneer er patiënten. ;zijnciie dit noodig. maken. ': ; r'.i* :'

Enkele zieken worden hier in . zieken-
huizen verpleegd. Aan hun gezinnen werd-
toegestaan-om het eiland tijdelijk te ver-
laten.. V-S* .'

- .' ,

OOK VOETAFDRUKKEN
. 'De heer Iskandar DinataJieeft de vol-
gende vraag aan'de'Regeering gericht:

In de circulaire van de Indische pen-
sioenfondsen > ddó. 3 December 1940'N0.
.6765/1 A, houdende aanwijzingen inzake
de toepassing van het in Staatsblad 1940
No. .449 opgenomen reglement op het ver-
leenen van pensioen,! aan "weduwen en van
onderstand aan weezen van niet-Europee^.
sche burgerlijke ambtenaren, kómen de
volgende passages voor: -

.

, Punt 24: „Op deze verwiseelingskaart
dienen zoowel afdrukken van teenen en bal
van den linkervoet, als die van de mid- -

delste drie vingers van de linkerhand .van
het kind te "worden opgenomen."

É Punt 25: „Deze afdrukken moeten'wor- .<
den gesteld in tegenwoordigheid van den
onmiddellijken chef van de(n) contribuan-
t(e), dan wel, indien het kind verbljjf .

houdt op een andere plaats dan die, al- .

waar'de contribuant(e) gevestigd is, of :
voor het geval deze laatste overleden is,
in tegenwoordigheid van j den ambtenaar
van het Binnenlandech Bestuur,., binnen
wiens ressort het kind verbhjf houdt, die ,
ten bew\jze daarvan de terzake handelen- >

de, op de verwisselingskaart gestelde ver».-;,"
klaring invult' en onderteekènt, waarna hg
de kaart?-aan de . Fóndseriadministratie •

doorzendt". .

.
- -~«. ;

Gaarne zou steller van, de Regeering
willen vernemen: " ■ • .■". _•■■"

a. of Zy niet met hem van oordeel is,
dat de aangehaalde voorschriften te groot
ongerief vóór de contribuanten en om-j;'
slachtig werk voor chefs of bestuursamb-
tenaren ten gevolge hebben, en .

b. zoo ja, of 7.\j het daarheen zou wil-
len leiden, dat volstaan zal kunnen worden &

met een geboorte-acte van het kind of een
soortgelijke verklaring van den regent jof,
in de buitehgewesten, het hoofd van plaat-
sehjk bestuur.

..

, ';%'.
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Van den dag...
Latijnsche
conferenties

Alhoewel er voorloopig nog niets is uit-
gelekt omtrent het doel en hét karakter van:
de besprekingen van Franco met de leideis
van de beide andere Latijnsche.naties, Kan

men nochtans uit. het feit dat ons. thans

Wordt gemeld dat er. ook int Frankruk een
bijeenkomst zal plaatsvinden waarbij naast
Petain ook Darlan. aanwezig zal ««JW
nemen dat de besprekingen inderdaad een
verreikend karakter zullen dragen. , -

Trouwens het feit dat Franco ditimtu-
üef nam is op zichzelf al en
het uitblijven van eenige Duitsche reactie
niag wel haast worden uitgelegd als een
teeken dat het Spaansche initiatief zoo met
onder goedkeuring, dan tóch onder wel-
willend toeschouwen van Berlijn plaats
vond. )T- •■':■'." . .

Nu behoeft een ' dergelijke neutraliteit
van de Duitschers nog niet in te sluiten dat
zij Franco pousseerden, of dat zij meenden
dat de Caüdillo hun ' 'handlangersdiensten
zal verkenen, het kan ook zijn dat de
Duitschers zich op het oogenblik laten
leiden door dé. gedachte dat men onder be->
paalde omstandigheden het beste doet om
van twee kwaden het minste te kiezen;

Uiteraard .kunnen ook .al deze overwe-
gingen'tezamen van invloed zijn geweest.

Dat het aanhalen van de b'andén tus-.
schen dé drie Latijnsche naties, en het be-
werkstelligen van een verzoening op den
langen duur niet in het belang van Duitsch-
land kan zijn, dat behoeft wel geen betoog.

De Duitsche politiek kenmerkt zich door
een allerbrutaaist gebruik van het politie-
ke beginsel „Verdeel en heersch."- L

, .
-En de hechtere aaneensluiting van, d<s

Latijnen kan,, ' zooals wij gisteren reeds,
uiteen zetten op een critiek oogenblik voor
de Duitschers gevaarlijk, worden.-
\ Maar wanneer'.de . Duitschers r- en zij

zijn goed ingelicht ongerust zijn over
een snel dalen van het moreel van het
'Italiaansche volk, dan kan het voor hen
van, belang zijn om verschillende daden te
doen waartoe zij op zichzelf geen lust ge-
voelen, maar waartoe zij nochtans over-
gaan* omdat daarmede het moreel in
Italië, versterkt wordt, en,aldus een in-
eenstorting voorkomen wordt. . •

Een van de grieven nu van het Italiaan-
sche volk is de geduchte overheersching
van de Duitschers in Italië zelf> en ' het
'is mogelijk dat dé weerzin tegen de puit-
schers" zoo sterk is geworden, dat zelfs Ber-
lijn de. vorming van een tegenwicht nood-
zakelijk ging achten.

En wanneer men'denkt aan de romanti-
sche beelden waarmede 'de Duitschers zoo
gaarne werken dan zou menTcunnen veron-
derstellen, dat de Duitschers aansturen 'op
dé vestiging van een nieuwe orde in La-
lijnsch Europa. •

'" :

Immers in "Berlijn zqu men bij het aan-
kondigen van een dergelijke samenwerking
vooral, den nadruk kunnen leggen op hét
feit dat hier drie dictatoren, Mussolinl,
Franco en Pètain. tot ; overeenstemming
zijn gekomen, en, dat aldus. de principes
van de nieuwe orde over geheel midden
Europa met instemming van de betrokken
volken, zijn gevestigd!

Men krijgt dan eenigszins het beeld van
een nationaal socialistische groep onder
leiding van Duitschland, en een Latijnsche

. groep met Italië als voorganger, v
.Wanneer men nu tegelijkertijd kenni3

neemt van een bericht van de United Press,
dat dé Duitschers bereid blijken Laval te
laten vallen, nadat het. hun duidelijk is
geworden dat zij het verzet van Pétain en
Darlan niet-konden breken en dat zij nu een
anderen uitweg zoeken dan , wordt

_

het
niet onmogelijk om te vermoeden dat Ber-
lijn met behulp van 'Franco een geheel
nieuwe strategie ten aanzien van Fjankrijk
wil toepassen, door het probleem in het
grootere verband van de Latijnsche naties
te behandelen. ,

" ■-''.- a■' :.
Dan moet men ?h het eventueel tezamen

brengen van de drie dictatoren tevens een
poging zien om de Lavalisten en met hen
alle fascistisch getinte partijen, die min of
meer anti-Engelsen zijn, in Frankruk door
een versterking van de macht van het dic-
tatoriaal beginsel aan beteekenis te.doer.
winnen. - ~'

""'"
"

'.

Het doel is dan Frankrijk geheel en al
mee te sleuren in de fascistische stroa-
ming. ,V \

Maar "wat Berlijn voor Franco j denkt
behoeft Franco nog niet nit te voeren, en
men kan er van opaan dat hij en Mussollni,
en' ook Petain en Darlan hun eigen spel
zullen spelen. ■

En<het zou dan ook heel verwonderlijk
zijn wanneer Mussoüni er niet naar zou
haken om zich aan de Duitsche voogdij-,
schap te;onttrekken. ' , « , si'.- •

Zou het dus mogelijk zijn dat de positie
van Mussolini werd versterkt doordat hü
tegenover zijn landgenóoten,' die al te zeer
naar de Duitsche macht en indringing
zien, kon pochen op zijn leiderschap van de
Latijnen, zóodat de Duitsche generale staf
zonder het prestige van den Duce geheel en
al. te vernietigen, nog m?er troepen naar
Italië zou kunnen zenden, in het algemeen
kan men verwachten ,dat een Latijnsche
combinatie wel in het begin, maar niet
op het eind*ten voordeele van de Duitsche

- machtspositie "kan uitkomen.
. Dat de Franschen thans de gelegenheid
hebben .om ook ten opzichte van de Italia-
nen gunstiger vredesvoorwaarden te bedin*-
gen dan hun in. Juli 1940 mogelijk was,
maakt de zaak voor hen wel zeer interes-
sant. . /•

~
', '•".' ' '

En wel te meer omdat zij door in deze
combinatie te treden, die ook bescherming
geeft, wellicht op de mogelijkheid speculee-
ren van een vermindering' van den Duit-
schen druk. . ' '. , ; '-.. -;-:

Het is dan ook merkwaardig dat de Gauhe
zeer'ongerust doet en verklaart dat de ver-
anderingen in Frankrijk niet ten voordeele
van de Franschen zullen uitvallen.
•Èn dat wij te doen'hebben met ernstige

onderhandelingen, dat blpt onder' andere
uit het feit dat de "conferentie met de
Franschen op een zeer behoorlijke manier
werd voorbereid. ' .'>*! '.■■". •. ; ;

•'"Het is hu afwachten,"'en wij zullen moe-
ten letten pp alie commentaren en 'uitlatin-
gen, dié ons verder uit Frankrijk, Italië en
Spanje geworden. ' ' . .

' p ■:'
'Maar wanneer wij ,thans spreken van de

Latijnsche conferenties dan méeiien wij hier-
in het karakter van- deze "bijeenkomsten be-
hoorlijk te hebben weergegeven. .

DE BALKAN
Nu is het mogelijk dat Duitschland door

Franco, die Hitler ook niet geheel aan het
lijntje heeft, te laten begaan, eenvoudig een
strategisch spel speelt waarbij het Ber--
lijn er om te doemis om de posities op Zijn
Westelijke flank politiek zooveel'mogelijk,
té consolideeren, teneinde met te meer ze-
kerheid zijn aanval in de richting van Istan-
boel te lanceeren.

) De verwachtingen dat de bom in de Bal-
kan zal barsten wordt met den dag ster?
ker. ; j:- :! »

- Churchill sprak zelfs van het vernietigen
van Hitley, desnoods aan de poorten van,
Indië, en'de berichten juit Bulgarije 'Ver-

sterken het gevoelen dat de Bulgaren niet
zullen vechten. • ~

Dit schijnt men ook in Turkije te ver-
wachten, waar men het betreurt dat . de
Duitschers bij een aanval, op dertig,Yoégo
Slavische en vijftig Turksche divisies niet
tevens moet rekenen-op* dén weerstand van
hét Bulgaarsehé "eger.

Echter nu moet men altijd voorzichtig
zijn bij het beoordeelen van teekens' die al
te opvallend zijn. Immers op het oogenblik
waaróp de Duitscher ger.eed' stond om
"West-.Europa -te bespringen, zorgden de
Duitsche ieugenbureaux er voor dat- de
aandacht van de wereld' afgeleid werd
naar Bakoem en de Zwarte zee.

Nu spreken, zij de berichten van troe-
penconcentraties aan de grens van Bul-
.garije en reiziger-concentraties in'Bulg-
arije tegen, zoodat men. wellicht . des te
eerde-? moet gelooven aan de waarheid
van de mededeelingen, die Churchill, een
man. die gewoonlijk goed op de hoogte- is,
in zijn rede deed. ..." ■■'•.'

Maar zeker zullen wij niet-zijn,,aleer dè
slag wordt begonnen.

Voorloopig -echter zullen de Duitschers
nog eenigen tijd geduld moeten hebben tot
de. komende lente ,hun gelegenheid;
geeft om een Blitzkrieg'in Zuid Oost Euro-
pa .te beginnen,, diè hun, wanneer zij
slaagt," in staat zou kunnen stellen om
Franco als hij wat eigengereid opgetreden
mocht zijn, later te beter naar hun pijpen
te doen dansen. . -

\-

JAPAN
Het is belangrijk dat Japan op het

oogenblik nog steeds in zgn politiek ster-
ken druk blijft uitoefenen. ' .« .

Immers als deel van het drievoudig ver-
bond staat 'het niet onverschillig tegenover
de Duitsche plannen ■ in- het voorjaar.' •''■". I

Het zou, maar dit ware zeker niet in het
belang 'van da Japanners, eèn maritiems
en militaire actie .in. het Oosten kunnen
beginnen, ter ondersteuning van het offen-
sief 'dat de Öuitschers- in; den zin hebben.
'• Maar in dit geval forceert het AmeriM
om op te treden, I hetgeen' zou lei-
den dat de Amerikanen ten minste hun in!dustrieele deelneming aan den oorlog met
'koortsachtige haast naar boven zal voerei«

Maar men weet bovendien in Tokio zeef
wél 'dat de leidende figuren in Amerika' ten
volle overtuigd zijn van de noodzakelijkheid
om by een optreden van Japan onmiddellijk
in te grijpen, terwijl de Amerikaansche
openbare meening door de speldenprik-po-
litiek, die' Tokio nu reeds zoo lang voertj
zeer sterk tegen de Japanneezen is opge-
zet.

Daarom is wellicht' de tegenstelling ver-
klaarbaar Willkie, die komend?
uit Engeland onmiddellijk tórpedojagers
wil afstaan, en Knox, die, ziende naar Ja-
pan, meent- dat lüj die torpedojagers niet
kan missen voor de operaties van een even-
tueel in den Pacific tegen Japan,ageerendé
slagvlóot en het aftrappen van de Japan-
sche verbindingen' ter zee../ • -. , t

■ Hef is echter ook mogeiyk.dat Japan,
.hetgeen niet strookt met het door de emo-
ties der laatste jaren sterk geprikkelde
Japansche sentiment, de kat- uit den boom
•wil kijken. '

-

*

'•',- ' .; '

De uiting van het Japansche onbehagen
vinden wij nu voornamelijk in bijeenkoöisten
die echter in Japan geen democratisch ka-
rakter hebben.

Zij worden eenvoudig door 'bepaalde groe-
pen gelast, en ditmaal kan men ze beschou-
wen als niet officieele waarschuwingen van
de regeerende klasse.* , ~v

Zien wü nu naar hetgeen in de politiek
tot uiting komt, dan blijkt dat niet alleen
Nederland maar ook Frankrijk de aanspra-
ken van Japan als leider van een öieuwe
orde h«eft afgewe2en. ,';'.'•

Wel willen de Franschen, en dit hebben
zij symbolisch reeds getoond door de bemid-
deling van Japan te aanvaarden, de bijzon-
dere positievan Tokio in dit gedeelte van
de wereld erkennen. •

Zij weigeren echtereen dit is zeer be-
langrijk, Japan faciliteiten te verleenen-met
het oog op eeji mogelijke aqtie in Zuid Azië.

Dit weerhield de Britten echter niet om
de posities van hun luchtmacht voor alle
zekerheid wat meer naar-het Noorden op
te schuiven, en aldus te doen zien dat Sin-
gapore en Malakka paraat waren. .

, Dat er door deze omstandigheden het be-
zoek'van den Australisctien gezant aan mi-
nister Matsuoka, hetgeen ten doel had de al-
gemeene situatie tusschen Japan en Austra-
lië te bespreken* ongetwijfeld.èeii oogen-
blik heeft feekend waarin Sir John. Greig
Latham de verzekeringen'die de Australi-
sche regeering te. Singapore heeft gegeven
omtrent het belang van Australië bij deze
gïoote maritieme basis,'hééft herhaald, kan
men we£ haast ajs zeker aannemen.

Een andere oplossing.

"De bezetting, door den vijand van
Nederland en België en van-een deel
van Frankrijk maakt-het evenwel.

noodig een andere oplossing te vin-
den, waarbij dé medewerking van den
ordonnantiewetgeverniet kan wor-
den ontbeerd. , •:■ \

De moeilijkheden, waarvoor men is
komen te staan, laten zich aldus om-

. schrijven dat eenerzijds . helangheh-
• benden zich gesteld zien voor het

vraagstuk hoe zij met betrekking tot
de hiervoor bedoelde vermogensbe-

, standdeelen en opbrengsten aan de
, hun by de onderscheidene ordonnan-
tie opgelegde fiscale verplichtingen
moeten voldoen, terwijl anderzijds
de belastingadministratie zich ge-
plaatst ziet voor het probleem van de
bepaling van het geldelijk bedrag van
de . waarde én de opbrengsten dier
vermogensbestanddeelen. '

.- :•;■ .>V
Biedt in normale omstandigheden,

deze vaststelling soms reeds niet onbe-
langrijke moeilijkheden, welke even-
wel steeds te overwinnen bleken,* ten-
gevolge van de hiervóór in herinnering
gebrachte gebeurtenissen, die een vol-
slagen' onbekendheid'met de situatie
in Nederland en'het overige-vijande-
lijke gebied met zich hebbqn gebracht,
moet het voorloopig onmogelijk,wor-
den geacht meerbedoelde bepaling van
waarde en opbrengst naar ecnigszins
redelijke grondslagen te doen plaats
vinden. .: . i X"

Naast deze — in wezen niet princi-
pieéle — moeilijkheden doét zich ech-
ter nog een quaestie voor, welke het
beginsel van de genoemde heffingen
raakt. Zooals hekend, vormt de om-
standigheid. dat_nc 'an ffhcnncn dcn noj
niet 'over inkomen of vermogen, waar-
op zij recht hebben, kunnen beschik-
ken, geen beletsel om zoodanig inko-
men of vermogen in gemoemde hcffin-
gen te betrekken, een standpunt dat
zijn grondslag vindt in de overweging,
dat de draagkracht der betrokkenen,
ondanks de onmogelijkheid van dade-
lijke beschikking, niettemin door het
genot van deze inkomens of het bezit
der vermogensbestanddeelen gunstig
wordt beïnvloed, ' ■'

• Uiteraard veronderstelt dit stand-
punt, dat met een redelijke mate van
zekerheid kan worden, voorzien .wan-
neer en in hoeverre de beschikking
over het betrokken inkomen of ver-
mogen zal worden verkregen.'Ont-
breekt echter elke mogelijkheid zich
daaromtrent oordeel Ie vormen,
dan schijnthet gebodep van. belasting-
heffing af te zien, hetzij voorgoed, het-
zij totdat de omstandigheden veroor-
loven.tot inzicht te. geraken. . •] >•,

f "Met betrekking tot de meerbedoelde

vermogchsbéstanddcelen» en opbreng-
sten doet zich vooral sinds 10. Mei 1910
de omstandigheid i daj de be-
schikkingsmacht . van den recütheh*bende voor onbepaaldeh tijd is opge-

*''"■:":■*:' :v'\:->. \ ."

Voorztoover bVtrefi vermogensbé-
standdeelcn en opbrengsten in vija'nde-lijk gebred dan wel in gebied, waar-
mede tengevolge van den'oorlogstoe-
stand de verhinding met Neder-landsch-Indie i<j verbroken, bestaatthans, daargelaten l nog "den invloedvan de beperkende bepalingen derVerordening op het rechtsverkeer inoorlogstijd, geen. feitelijke beschik-kingsmacht meer van dé hier te landeverblijvende rechthebbenden. Wataangaat vermogensbcstanddeelen ge-houden buiten vijandelijk gebied, dochwelker waarde en opbrengsten afhan-kelijk zijn van de omstandigheden bin-nen dit gebied, zooals b.v. zich hiqr (eandc, in Amerika of Australië, enz.bevindende Nederlandsche, Bejgischeof Fransche staatsobligaties, aandeden
in binnen vijandelijk gebied gevestig-de naamlooze vennootschappen endergl., zal in het algemeen over de,zich immers, binnen vijandelijk, gebiedbevindende, opbrengst daarvan in deoorlogsjaren door de belanghebhendcn
»n het geheel niet kunnen worden be-schikt, terwijl de mogelijkheid tot be-schikking over het vermogen zelf af-hankelijk zal zijn van de terzake, gel-dende wettelijke bepalingen. als de
meer-aangehaalde Verordening op het
rechtsverkeer in oorlogstijd, de Devie-
zenordonnantie 1940 en mogelijke an-dere voorschriften, welke onder om-
standigheden evenzeer algeheel ophef-fing van de beschikkingsmacht tot ge-volg kunnen hebben.

BELASTINGEN EN OORLOG
Opbrengsten thans geheel onzeker

Medewerking van den wetgever
: Bij deri Volksraad is ingediend een

ohtwerp-ordorinantie, houdende voor-
zieningen met betrekking tot de hef-
fing van inkomsten, vermogen-, oor-
logswinst- i en loonbelasting, alsmede
van het recht' van successie in ver-
band met de onmogelijkheid voor be-
lastingplichtigen om ten gevolge van
den oorlogstoestand om te beschik-
ken over sommige vermogenbestand-
deeleh of de opbrengsten daarvan. .

Aan de toelichtende memorie ontke-
nen wij het volgende: . ■

De in September 1939 uitgebroken
oorlog en daarmede samenhangende
latere gebeurtenissen hebben met be-
trekking tot de hëffipg van de vermo-
gensbelasting, de inkomstenbelasting,
de. vennootschapsbelasting, de oorlogs-
winstbclasting, de loonbelasting en het
recht van successie moeilijkheden doen
ontstaan; waarvan het gewicht verveel-
voudigd is sedert de verbreking van de
verbindingen' tusschen Nederlandsen-,
Indië en het moederland. a £■ ï

Genoemde heffingen toch; die het ver-
mogen zelf of de opbrengsten van ver-
mogen en van andere bronnen tot voor-
werp hebben, strekken haar werkings-,
sfeer mede uit tot vermogens (nalaten- 1
Schappen) en opbrengsten in door den
vijand bezet gebied,en in het .vijande-
lijk rechtsgebied zelve (in overeenstem-
ming met artikel 1 sub [3. der Verorde-
ning rechtsverkeer in oorlogstijd onder
genoemd: vijandelijk gebied) en ook-tot
vcrmogeftsbestanddeelen, : welker waar-
de en opbrengst geheel of ten decle af-
hankelijk zijn van de omstandigheden
in bedoelde gebieden, . •;• .

•

Hecrscht er hier te. lande reeds sinds
den. aanvang van den- oorlog in 19.T.)

onbekendheid omtrent het lot van vcr-
mogcnsbestanddcelen in Polen, later
gevolgd, door. eenzelfde onzekerheid
met betrekking tot Denemarken en
Noorwegen, de daaruit voortvloeiende
moeilijkheden, waren nochtans niet van
zoodanigen aard, dat wettelijke voor-
zieningen geboden.schenen. Waar noo-
dig kon in de weinige zich voordoende
gevallen door oplegging van yoqrloo-
pige aanslagen, in afwachting van de-
finitieve j berichten, met de belangen
zoowel van het Land als van de cpntri-
buabclen: voldoende rekening worden
gehouden. v .v' V •'.-.'

De conclusie.
Een en ander leidt tot de conclusie,dat in de bedoelde gevallen zich eensituatie voordoet, als waarop hiervóór

werd gcxloeld, t,\v. dat het tengevolge
van bijzondere omstandigheden, n.l.den oorlogstoestand, ten aanzien van
bepaalde vermogcnsbestanddeelen en
opbrengsten geheel' onzeker is, wan-
neer en in hoeverre daarover door de*
rechthebbende zal kunnen " worden
beschikt. . '

Het zou derhalve met de werkelijk-
heid in strijd zijn om niettemin beïn-vloeding. van de draagkracht der be-
lastingsubjeeten aan te nemen als uit-
vloeisel van hun recht pp voornoem-de belastingobjecten en de heffing van.de hiervóór genoemde' belastingen on-
gewijzigd te blijven voortzetten.

Het is .integendeel.aangewezen om
onder de gegeven omstandigheden deninvloed, zoowel in positieven als innegatieven zin, van de rechten op ver-mogensbestanddeelen en op opbreng-sten als vorenbedoeld op de heffingvan belasting voorloopig uit te sluiten.

Hoewel bij eerste overweging deoplegging van voorloopige aanslagenof overeenkomstige maatregelen ge-schikte middelen tot dit, doel lijken,
welke bovendien wettelijke voor-zieningen overbodig zouden maken,wordt op de hieronder vermeldegronden.de voorkeur gegeven aaneen wettelijke regeling. • '

..Oplegging van voorloopige aan-
slagen dient binnen de daartoe ge-bruikelijke ' termijnen gevolgd te
worden door definitiefmaking vanden aanslag. Nog daargelaten, dattegen het gedurende langen tijdvoorloopig laten van talrijke aan-
slagen zooxvel voor de administratieals voor betrokkenen bezwaren be-staan, verzet zich tegen dit middel
ook een,overweging van principiee-
len ■
Bij deze definitiefmaking immers zou

in het algemeen de waarde, van'het be-
trokken vermogensbestanddeel of het
geldelijk bedrag der opbrengst moeten
worden vastgesteld met inachtneming
van alle omstandigheden op het voor
de betrokken heffing beslissende tijd-
stip, terwijl met later bekende feiten
geen rekening mag worden gehouden
(vgl. arrest Hoogen Raad dd. 21 Mei
1939, Periodiek Woordenboek No.
14287). Aangezien het nu juist de on-
bekendheid met bedoelde 'omstandighe-
den is, welke tot de voorziening behoe-
vende moeilijkheden heeft geleid, zou
oplegging van voorloopige .aanslagen
slechts een verschuiving van een oplos-
sing naar later beteekencn.

Het komt dan ook veel juister voor
de betrokken vermogens en opbreng-
sten in de oorlogsjaren definitief bui-
ten de belasting te stellen, onder-voor-
behoud om later,j wanneer bekend zal
zijn of en in hoeverre opbrengsten zijn
genoten of waarden" behouden, terzake
v.z.n. nadere fiscale voorzieningen té
treffen. Van hetgeen alsdan' bekend zal
zijn, zal de aard van de te treffen maat-
regelen afhangen: ,j ; -*'». > j'..C - ■l let betrekkelijke Ontwerp bevat de
wettelijke belichaming van de in het
vorenstaande ontwikkelde . .gedachten
ten.behoeve van de in den aanvang op-
gesomde belastingen, met ' uitzondering
van \ de vennootschapsbelasting, voor'
welke heffing in verband met de daar-
bij in het byzonder zich. voordoende
moeilijkheden een' afzonderlijke rege-
ling,in bewerking is,.die mede de oor-
lbgswinstbelasting wegens vermeerde-
ring van winst zal omvatten, terwijl pp
overeenkomstige gronden de regeling
voor de inkomstenbelasting zich niet
uitstrekt tot de inkomsten uit onderne-
ming én arbeid,* voorzoovcr niet
voortvloeien uit ambt. waardigheid, be-:
dicning of betrekking. ;'VA

Zuivering
vair gelederen

Detoelating tot
vakvereenigingen

De correspondent te' Malang van de „Ind.
Crt." meldt: <J

Het hoofdbestuur ■ van den • N. I. PJan-
tersbond zal öp het 20 en 21 dezer te Ban-
doeng te houden jaarcongres een 'statuten-
wijziging aanhangig maken, -waarbofver-scherping der eischen van toelating als lid
het doel is. . . '

•.
'

Ook de Suikerbond is'voornemens' dien-
overeenkomstige maatregelen, voor te-
reiden, terwijl andere ;Vak'vereenigingen
zullen volgen. : ,'..*'■■

■ Aangaande da • nieuwe redactie-voering
zal de Plantersbond overleg plegen < met de
andere vakvereenigingsorganisatres. • .

-

• De bedoeling is om, nadat • van de ca.
1.600 leden er 125. n.s.b;-aanhangers en'
Duitschers uit de Plantersbond-geleder'en
verwijderd waren, in de 'toekomst de rijen
zuiver te houden. '

.:' » .■• * i't
Voorjtoelating zal men'loyaal Nederlan-der dienen te' zijn. en aanhanger der- demo-

cratische beginselen. Zij, die'na den over-
val op Denemarken en Noorwegen nog lid
of donateur bleven der'n.,s." b.*"(dit is het
criterium), zullen niet toegelaten worden.

DE PERSBREIDEL.
Batavia, 11 Febr. (Aneta). Het verscfiij-

ningsverbod voor de „Hong Po" is geba-
seerd op een door dat blad' gepubliceerd
artikel dd. 25 Januari over „Horoscopische
voorspellingen". .•„."•;

■ "'""'.4I

MOEDERLAND
JODEN IN NEDERLAND

MOETEN ZICH AANMELDEN
Seyss als hoogste rechter

•■ Londen, 10 Febr.'(Aneta A.N.P.). Thans
is naar uit de Nederlandsche pers blykt —

ih volledige .tekst bekend van de veror-
dening inzake den-aanmeldingsplicht Van
alle personen in Nederland, geheel of ge-
deeltelijk van Jbodschen bloede.

. Gedeeltelijk van Joodschen bloede z\jn
al Jen die een Joodschen grootouder heb-
ben, waarbij het lidmaatschap van de Jood-
sihe kerkgemeenschap een' voldoende, al-hoewel een niet volledige maatstaf is. In
geval van-'twijfel beslist" Seyss ïnquart
op een aan hem gericht desbetreffend ver-,
zoek. Een dergelijk verzoek kan worden
ingediend:- .

Ten eerste: door onverschillig welke
Duitsche instantie.

Ten tweede: door'den met de inschrij-
ving belasten ambtenaar. '

.

Ten derde: door den belanghebbende
zelf. '•,■••.,'.,.•'•, . ■:. :

Van de beslissing van Seyss Inqüartstaat geen beroep open. '■/ .' ■ .

De aanmelding moet plaats.hebben bin-
nen vier weken na de'afkondiging van de
verordening, voor'Amsterdam binnen tien
weken na de afkondiging.

De aanmelding moet schriftelijk ge-
tchieden, waarbij moeten worden vermeld:
namen, voornamen, leeftijd, geboorte-
plaats, domicilie, nationaliteit, beroep,
efc.,.en tevens voor na 30 Januari 1933
sangekoménen de vroegere woonplaats.

Bij de aanmelding.wordt een ontvangst-
bevestiging uitgereikt, waarvan de kosten
ten bedrage van ƒ I.— moeten worden vol-
daan door den aanmelder, of * indien hij
daartoe niet in staat is door een Joodsch
kerkgenootschap.

Verzuim van aanmelding wordt ge-
straft met gevangenisstraf van vgf jaar
en tevens mogelgke geheele of gedeeltelijke
verbeurdverklaring van goederen.

„OESTERCAMPAGNE” HAD WEINIG
RESULTAAT.

Dé ,;N.R.Ct." van 9 Jan. meldt, aldus
een A.N.P.-telegram uit Londen, dat 'de
helft van de oeetercampagne thans achter
den rug is. De afzet bedraag 7.7 millioen
stuks, hetgeen precies een millioen meer
is dan' in de overeenkomstige periode van
het vorige jaar.

Niettemin is hij verre van normaal, daar
de afzet vroeger vaak de 30 millioen over-
schreed. De geconstateerde etjjging is al-
leen te danken. aan de omstandigheid, dat
Duitschland ruim twee millioen stuks
absorbeerde, hetgeen een verdrievoudiging
isI vari het normale aantal. ■

Aangezien de Duitschiers toch niet be-
talen meenden zjj bUjkbaar, dat ze zich
deze • voor hun monden zoo vreemde deli-•
catesse eindelijk wel konden permitteeren.

WINTERHULP-COLLECTENINDE
KERKEN.

Zonder de kerkbesturen te consulteeren is
een plan ingediend om in de kerken collec-
ten te houden voor de „Winterhulp", :*

„Het Nederlandsch Dagblad" van • 6
Jan,, protesteerde tegen deze „inbreuk op
de rechten" van de kerken", hetgeen een
verontwaardigd commentaar van de Duit-
sche instanties uitlokte. Vr!',.v*

> Deze . zeiden, dat; de »,Winterhulp"
'

eén
volksbelang ,is, 'waaraan de kerken ver-
plicht *Ün mee te werken. " .V ■,

COMMISSARIS VAN POLITIE
ONTSLAGEN.
Aan den Rottterdamschen commissaris

van politie S. Dijkstra is om gezondheids*
redenen eervol ontslag verleend. •',«'-."••

NIEUW CARILLON TE LEIDEN.
i Het A.N.P.- seint uit Londen:

De, Nederlands'che radio meldt, dat aan
het gemeentebestour van Leiden een nieuw
carillon met toebehooren is aangeboden.

Gratie en Abolitie
Londen, 10 Febr. (Aneta A.N.P.). De„Nieuwe Rótterdarasciie Courant" -varf 8

Januari meldt; '
"

,•

[5 Hitler droeg het recht van abolitie en '
gratie voor het bezette Nederlandsch© ge-
bied over aan Seyss Inquart, die' op zyn *

■leurt het recht aan anderen kan overdra-gen. ' . .
=

. .4- .;
, Het Nederlandsche rechtswezen kent

'

het recht van- aboiitie. niet, dat echter wel :
in. Duitschland bestaat., » ,

De bevoegdheid van 'Seyss strekt zich
uit over:. ■; , . ':

v>l .,

.:..

Ten "eerste: alle zaken die behooren totde .competentie van, het Duitsche gerecht
of het Duitsche Hooggerechtshof in Ne- *

derland.- . ■ . • *• '

Ten tweede: alle'Zaken waarin vroeger
de. Nederlandsche rechters de„vèroordee- .
Hng uitspraken, doch waartoe thans de
Duitsche rechtsinstanties bevoegd zjjn. *

Ten derde: alle zaken waarin Nederland-
fcche rechters een vrijheidsstraf van ten »

minste drie maanden of een geldboete van
tenminste duizend' gulden oplegden. "

,

Seyss Inquart droeg! zjjn nieuw Verkre-
gen rechten over aan den secretaris ge.
neraal van het Departement van Justitie,
zich daarbij echter het recht voorbehou-
dend in 'bepaalde gevallen zelf té beslissen.

FRIESCHE CULTUURTAALBEWEGING

Nationaal-socialistisch leider
verwijderd

Een opmerkenswaardig, maar, gelukkig
niet bijzorider verschijnsel heeft 'zich in:. »

de Friesche beweging' voorgedaan. Aan
het eind van den vorigen zomer werd door
de Friesche 'vereenigingen «en * drieman-
schap gevormd,' hetwelk zich'' ten doel stel-
de een actie te voeren voor de verbreiding
van de Friesche gedachte door contact te '
zoeken met allerlei economische groepen'
en vereenigingen, alsmede door belegging
van openbare vergaderingen enz. Dit drie- '.

manschap bestond uit 'don links georiën-
teerden ds. J. Kalriia, den Chr.' gerefor- -

*

meerden schrijver en essayist E. B. ~Fol- -"

kertsma en den met het nationaal-socialis-
me symphatiseerenden dichtenden veearts
R. P. Sybesma.. ~ - ~ -

* Ofschoon veel.bereikt werd en ver-
scheidene vereenigingen en organisaties ]
bereid waren 'aan de verbreiding' van de
Friesche cultuurtaal-beweging mee te : .
doen, ontstonden kort geleden .moeilijk-
heden en ongeregeldheden op*, vergade- •
ringen enz. .

. ■'.:? ; ". \
,

.

De oorzaak bleek te-liggen; in de aan-
wezigheid van een ongewenschte" persoon- '
lijkheid in den boezem van het drieman-
schap. Dit stelde daarop het mandaat ter.
beschikking van de Fry3ke 'Selskippen,
met het resultaat,' dat het mandaat her-
nieuwd werd van de twee eerstgenoemden,ij
terwijl de nationaal-socialistische Sybesma
verwijderd werd.

Het driemanschap .is thans-een twee-
manschap- geworden 'mèt dezelfde taak,
daarmee een bew\js vormend van. de
overigens bekende diep-nationale ge-
voelens van de Friesche bevolking.

KARDINAAL HINSLEY.
Londen, 10 Febr. (Aneta-A.N.P.). Kardi-

naal Hinsley zond de volgende boodschap
aan de Katholieke Nederlandsche soldateu:

„Ik geef mgn diepgevoelden zegen aan
alle Katholieke Nederlandsqhe soldaten -inEngeland en overal elders, alsmede aan üis
Katholieke Nederlandsche bevolking". •

NEDERLANDSCHE POOTAARDAPPELEN
VOOR FRANKRIJK.

.Het A.N.P. seint uit Londen:
De „N.R. Ct." van 9 Jan. meldde, dat

Frankrijk in de komende maanden honderd-
duizerid ton pootaardappeien zou ontvah-
len, waarvan, de eene helft uit Duitsch-
land zou komen en de andere uit Neder-
land. . '■* ..-;

~.

GEEN LUSTRUM TE UTRECHT.
■In verband,met de tijdsomstandigheden

heeft men zich onthouden van de viering
van het een-en-twintigste lustrum van
het Utrechtsche Studenten Cprpa. -la.
plaats daarvan zal van'l6—23 Juni een
sportweek georganiseerd worden.

DE NEDERLANDSCHE UNIE.
Naar de „Maasbode" van'l9 Jan. meld-

de heeft het bestuur van de Nederlandsche
Unie verklaard, dat deze In tegenstelling
met de soms gehoorde meenlhg geen poli-
tieke beweging alleed. voor den duur van
den bezettingstijd vormt.'Na den oorlog

zal de Unie krachtiger dan ooit een
zelfstandige, politieke actie voeren.. .

■ ' J.WJTJtt. RADEMAKER f ~''i
■ Het A.N.P. seint uit Londen: .%•''

Zaterdag is in Den. Haag overleden op
70-jarigen leeftijd de heer J.WJ.M. Rade-
maker, directeur van Rademakers choco-
lade-fabrieken.

DR. A. A; GERSEN.f
Het A.N.P. seint uit Londen: .

In Den Haag is op. 84-jarigen leeftjjd
overleden dr. A.A. Gersen, gep. dirigee-
rend officier van gezondheid van het K.

* . ; J. G. KOOPMAN t
In'Voorburg is op 62-jangen leeftyd

overleden de hwr ij, G. Koopman, gcp.
kolonel der Cavalerie van-het K.N.I.L. en
oud-vertegenwoordiger van de K.L.M, en
de.K.N.I.L.M. in AustraliS.. . -. ; . ;r-i'.

■• ■
-

WARME AVONDEN
IJSKOUDE DRANKEN
HET. KOELSTE ZITJE

TER MÉÜLENS
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". GERUISCHLOÖZE VEILIGHEID ÏÓ
$ / OP ALLE WEGEN -IN ELK WEER -

De GENERAL , Silent Grip band wordt ver- jfiP^W.
vaardigd; in de beroemde fabrieken te Akron 'awW)P-'-
volgens het origineele GENERAL v procédé.- ■■"'HWrraS^gw'

>
l .' 22 pCr., meer rubber WOÊ.speciaal geconstrueerd loopvlak

.', ..V Resultaat t korte remafstand» géén slipgevaar, .' ■•."^«PP:
:_•;*' -..•■' J. \ langere levensduur." ■ "•;..Vs ?""

I Ulfl9 en KEN9
/,,, • Ï3e traan te out • 33c toaar tertroutot '

.

222°

SAntoqr- GEVRAAGD
EMPLOYÉ =====

met goede schoolopleiding en kennis van administratie. *; :

'Brieven met opgave van diploma's, praktjjk etc. ónder No. 472 Bureau De Sumatra Post.

' j ■■• LEVERT UW

ALUMINIUM ARTIKELEN
IN BIJ HET *

%

KEDANS WARENHUIS
| enwij zullen U bij aankoop van

EMAILLE ARTIKELEN
EEN EXTRA KORTING

:|"/,/VAN;iO%TO'EStAAN
j Het door ons ingezamelde Alumi-

! nium zal GRATISbtf de bevoegde |

instanties worden ingeleverd.!
■ fmm ' ———<«- J j -a-s.'

fësM :

VEREENIGING

( f T^'HÜISVROUWEN

\J'yfégÊ te 'Mëdan ■".
Gaf Uzich reedsmmsm öpi yoor de,

BRIDGE -DRIVE ten bate van het
PRINSES IRENE FONDS op pins-,
dagavond 8 uur precies in de Boven-
zaalivan TERMÈULEN.

'

, ' 'H'.;-
Voor.Leden;.en Echtgenooten,. "

Inleggeld Fl.'l.— per persoon.
Inschrijving met partner t/m Zater-
dag 15 Februari. 12 uur v.m aan ons
kantoor, Soekamoelia 5/, Tel. 1650.

Voor goed drukwerk
Drukkerij VAREKAMP
MEDAN -r TELEFOON 1600 j

i^1 '- j Z■ .; . ' -. -

lERSCHE |
LINNENS FN >

•:': TUSSORS

~ zijn wij ruim gesorteerd
uitsluitend de betere waschechte

| en Jcrimpvrije, kwaliteiten! -j'

, Joti. Uyën <

■\: '•..; ..'Maar / 113^I

}jR! Maar U maakl méér fouten waar het Uw nart betreft I ', ','

J 'fiS'l Waarom een hart alU)d Jóó wordt afgebeeld, begrijpt niemand ■ ' .'

• ' ' 1 Het ziet er heel anders ütt Uw hart is een holle spier, die als '. i .

■;■■■■-' 't '■"'■' l e«n motor het bloed naai alle deelen van Uw lichaam pompt '

' Dat Is een zwaar werkt/ Lv »' t ï'
* Daarom is het lout Uw hart. dat toch al zoo'n zware taak •,'

.. , P,.

heeft eiken dag te prikkelen meteen dosis cafeïne. ' *

'j t V Drink kofüe AZETI/Koffle AZ£T heeft demeliden beerlijken ::i
f als gewoner koffie, 'inaar het overgroote ■.

..;>.," deekyan de schadelijke cafeïne is eraan onttrokken. ;' Rg|P||gy
Daaróm>Joet koffie AZET Uw hart geen schade ■»..,..•r i J ''■.'.■

"._ .. en heeft Uw~-cokter er ook geen bezwaar .tegen., ," ' i *

Vraag het hem maar I ■ r'' ~" éfSmÈ^f l*
■i»s»iiie»isMlS»»J»«»»sj»«e ■ II I \h \m '

rêê Robujf» W/B/CETen ,-—"T«vt *3S\ \
B«ft-Ar«fcjc* - ongemeten, merdoor het heerlijk» êt«mê 1 t/l »"*.

|. O.W I ,;f ' >

,' -•''..'•
<, /a/iser bewMrrf.Mi/fc i llr 1 I|T s ?

Dl.••4b • t • « » •> HAC t M E T ( *l—i " ' '-■'. >>'r

' ' i i . •>

1911;. .0 1941
N.V. H. MIJ. E. BACIf, BANDOENG, Narïpan 2
30 jaren gespecialiseerd op het gebied van wegen en meten; :
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CHURCHILL’ REDEDe carre’s van Waterloo
overtroffen
Een tem Britsche tegen 3 à 4

ton Duitsche Bommen
De dure les van de Lage Landen
HITLER ZAL ONDERGAAN AL WARE
HETVOORINDIE’SPOORTEN

Londen, 9 Februari (Reuter). Premier
Winston Churchill begon zijn raaiorede
inet de volgende woorden: „Wij stonden te-
gmover twee dictatoren' in een uur, dat
tien schijn had van een overweldigende,
triomf voor hen en wij hebben tot dusver-
re getoond in< staat te zijn'hen geheel al
leen" tê weerstaan.,' '1 ,

Het is, goed van tijd tot tijd om oós
heen te zien en den toestand op te nemen.
Wij zien.dari, dat onze zaak de laatste vier
a vijf maanden in verschillende' " opzichten
goed' gaat. Na dé jzware nederlagen van
de Duitsche luchtmacht in Augustus ven
September, waagde. Hitler geen invalspo-

, ging op ons eiland, hoewel hij deze noodig
heeft en omvangrijke voorbereidingen
hiertoe heeft getroffen.«Verbijsterd'heef:
'hg getracht de geestkracht van' het Brit-
tche volk te breken door Londen en onze
groote steden te bombardeeren. Tot ver-
bazing van de geheele wereld ert de Ver
eenigdè .Staten is gebleken dat deze vorm
van „blackmail" door middel van moord
en' terrorisme er slechts toé leidde dat de,
;kracht van het Britsche volk tot één -in-
tenser universeele vlam oplaaide dan ooit
tevoren in ' eenige moderne' gemeenschap
werd gezien. Het geheele Britsche impe-
rium is trotsch op zijn moederland ]en ir
er. verlangend naar om bij ons te zijn. Wij
zijn ons ten volle bewust van de liefde, die
de Dominions ons Over den wijden oceaan

'toedragen.;:':." r ; ,r.. :;. ; V; : i'~ï&ï''.ïi'. ' ?'*■:■'>.'■'■"}>,
Het is ons groote otreven deze' llefdd

waardig te zijn en i haar te .behouden.. '

' Gedurende al deze donkere winter-
maanden was de vijand in staat 3, of 4
tons aan bommen' op ons gebied te wer-
pen voor. elke ton, die. wij' op DoJtschland
wierpen. Inmiddels' hebben Londen en

.. onze groote steden hunne bombardemen-
ten weerstaan. Zij doen mij deuken aan

. de Britsche carré's te Waterloop Het zijn
thans echter geen carré's. van soldaten,
doch carré's gevormd, door het gewo.ue

' Engelsche, Schotsche en Welsche volk,
mannen, vrouwen en kinderen, die stand-

; vas'i? standhouden, hun geestdrift' is
*• dezelfde, hun glorie is dezelfde en aan

het- einde zal hun overwinning groóter
z\jn, dan die te Waterloo. werd behaald.
Alle éer komt toe aan de burgerlijke d?

fensiediensten van allé soorten., die ons volk
dooi* de zware beproevingen heen helpi,
welke geen beschaafde gemeenschap ooit
heeft behoeven te óndergaan. Meer dan
twee derde gedeelte van den winter is thans
voorbij en töt dusverre is er bij ons geen
ernstige epidemie uitgebroken. 'Inderdaad
is er geen uitbreiding van ziekten geweesr.
Dit strekt voor een groot deel de autoritei-
ten van de plaatselijke gezondheidsdiensten
en onze toegewijde verpleegsters alsmede
het ministerie van Gezondheid tot eer,
welks leider Malcolm MacDonald zich thans

' naar Canada begeeft voor het vervullen van
andere belangrijke taken".

Churchill vervolgde: '„Wanneer alle
Balkan-volken zich bijeen scharen,, ge-
steund door Engeland en Turkije, zal
het allicht verscheidene maanden duren
alvorens een * Duitsche luchtmacht van
voldoende sterkte in Zuidoost-Europa kan
worden geconcentreerd en in die maanden
zou heel wat kunnen gebeuren. .
! Veel zal echter gebeuren, daar Ameri-
ka's steun doeltreffend'wordt, daar .onze
luchtmacht' groeit en wij een goed-gewa-
pend volk worden en 'daar ons leger en
onze vloot in sterkte toeaemen.

Niets Is minder zeker dan dat. de lan-
den van ZulJ-Oost-Europa wanneer zy
'toestaan dat zij, het een na het'ander,
in stukken worden gescheurd, het zelf-
de lot zullen ondergaan als Denemarken,

.
Nederland en België en niemand 'kan

K «eggen op welke wijze dit zal gebeuren".
Churchill zeide voorts: „Wij zullen In

943 een groote massa schepen noodig
lebben, veel meer dan we zelf kunnen

oouvven, indien wij - onze oorlogsinspan-
ning in het Westen en het Oosten willen

< volhouden en uitbreiden. We moeten van
. Hitler verwachten, dat hU zijn best zal

doen om onze scheepvaart te plunderen
en den omvang van de Amerikaansche
leveranties aan Engeland;te vermln-

Churchill verklaarde, dat gevaar nimmer
to hebben onderschat, doch hij koestert cér.
volkomen vertrouwen in het vermogen dar
Eoyal Navy.'gevoegd bij dat van het Coas-"
tal Command en de Air Force, om het hoofd
te bieden aan elk zich wijzigend beeld van
dezen waarlijken doodss'rijd op leven en
dood en vertrouwde ook, dat, gesteund door
den moed van ónze zeelieden ter koopvaar
dij en van de havenwerkers en arbeiders in
al ónze havens, wij alles zullen afslaan, uit-
vechten en doorstaan,' wat ook 's v\jancLi
boosaardigheid en vindingrijkheid ' mogen
uitdenken". ■;

Engeland is sterker dan
ooit te voren.

Herinnerend aan de gisteren door Slr
JTohn DiU gegeven waarschuwing, dat
Illtler in de naaste toekomst door stra-

tcßischcn, economischcn en politieken
' druk in Europa zon kunnen trachten een

inval in de Brit'sche eilanden te doen,
merkte Churchill op, dat niemand 'dezu
waarschuwing.in den wind mag slaan".,
„Vanzelfsprekend werken wij ■ dag . en
nacht om alles gereed'te hebben. Natuur-
Ujk zijn wij veel sterker dan ooit te voren,

'onvergelijkelijk sterker dan in Juli, Au-
' guslus en September, Onze'marine fr

,- krachtiger; onze flottieljes zijn talrijker.
' VVe zijn, zoowel wezenlijk als betrekkelijk,

veel sterker In de lucht bov.en tJeze eilan-
den dan toen onze jagers den. Duitschen
aanval in'het afgéloopen najaar af- >, en
neersloegen, het leger is talrijker. '• '

Onze. mobiele krachten "zjjn veel beter
Uitgerust en geoefend dan in» September
en nogiTOeer dan in .Juli eii ik heb " hef
grootste vertrouwen 'in onzen opperbevel-
hebber, generaal Brooke en in de.gene-'
"raals met bewezen bekwaamheid, die onder
hsm de verschillende deelén van ons .land
bewaken, maar het meest* van al steP ik .
mijn vertrouwen in de eenvoudigej doe'»
krachtige vastbeslotenheid 'om te winner.
'Nt te sterven.die ongeveer vier, millioen
Britten,.met doeltreffende wapenen in de
hand, bezielt. Het is geen gemakkelijke
militaire opératie om een,, -eiland » als
Groot-Brittannië binnen, te' ,vallen zon-;
der bèheersching der zee en der lucht en
dan komen te staan voor' wat* den .invaller ,
zal wachten. „Toch wilde Churchill'een ]
woord van voorzichtigheid uiten". Naast !
lafhartigheid en '«verraad is overmatig l■. '■'.■'''.;.':.'■ ■-■'■ "■*'■■■■ . '- ■ ...' ', •.■■'.. 't ■ i ».■■.■!

vortrouwen, leidend tot verslapping van da
waakzaamheid, dé ergste misdaad.

De Duitsche invasie in Engeland in het
najaar zal w»l een min of meer geïmprovi-
seerde vertoonipg z\jn geweest. Hitler nam
min of meer als vaststaand aan dat,
toen Frankrijk zich overgaf, ook wij zou-
den toegeven, doch wij dedeu dit .niet en
Hitler moest opnieuw denken. De- invasie

"zal thans 1 worden ondersteund door een
veel,betere uitrusting eri oorlogsmiddelen,
die alle gedurende den'wintèi werden uit-
gedacht" en vervaardigd. Wü moeten voor-
bereid zijn op gasaanvallen, ..parachute-
aanvallen, aanvallen door zweefvliegtuigen
met vasthoudendheid, voorzorg en geoe-'
iende bekwaamheid.uitgevoerd".

..

'

-'/,

Hitler zal ondergaan.
Churchill legde er den nadruk op dat

,om den oorlog te winnen, Hitler Groot-
Brit tannië > moet .vernietigen. „Hij mo-
ge verwoesting teweeg brengen in de

! Balkanstaten, groote provincies van
'Rusland wegrukken, zelfs ópmar-
cheeren naar de poorten . van - ons

< Indië. Hij móge' zijn vloek nog verder
, , Europa en Azië verbreiden, doch dit kan

zijn ondergang niet'beletten., Met elke
maand, dio, er voorbij gaat, leeren vele
trotsche en eens gelukkige binden, die'
hij thans door bruut geweld en gemecne

' intriges onderdrukt, het verraderlijke
f 'juk der nazi te haten op een wijze als

nimmer tevoren door menschen iets zoo
krachtig en gerechtvaardigd is gehaat'.
Zijn rede beëindigend, bracht Churchill

Roosevelts introductie-schrijven voor. Wen-'
dell Willkie ter sprake, waarbij hfl zyh toe-
hoorders vroeg: „Welk antwoord zal ik uit.
Uw, naam geven aan dezen'grooten man,
het gekozen hoofd van een volk van 130
millioen zielen? Hier.is het antwoord dal li-
aan Roosevelt zal geven: „Stel Uw ver-
trouwen in ons. Geef ons Uw trouw en Uw
zegen, en met Gods wil zal alles gded zrjn.
Wy zullen niet falen of wankelen, Wy zullen

' riet verzwakken-of vermoeid raken:. Noch
de plotselinge schok van den strijd, 'noen

: langgerekte beriroévingen van slapeloos-I heid en krachtsinspanning zullen ons.neer-
! slaan. Geef ons de. middelen, en. wy" zullen

1 het Werk ten einde brengen." ' ** ;'V s '
'-.'."

" ■ ' 'f*

DE STRIJD IN AFRIKA
De opmarsch naar Tripolis gaat voort

\ Londen, 9 Febr. (Reuter). De militaim
correspondent van Reutér, Sir Hubert
Gough,'schrijf*, dat de snelle 'en uiterst be-
langrijke opmarsen van'het leger" van ■ Ge-
neraal Wavell in Lybië, welke thans reüda
El- Agheila, aan de Golf van Sirte, heeft
bereikt, erop schijnt te wijzen, dat een groo-
te beslissing is genomen en dat de Britsene
troepen thans snel in de richting van Tri-
poli, oprukken.. , . . ' \

; ; ' '

Dit heb ik'reeds in mjjn vorig verslag;
voorspeld, — aldus .de correspondent —-.

waarin ik>«rop wees, dat het risico en de
moeilijkheden yan een dergelyken opmars ih
'ïiiet zoozeer van militairen' als wel vau
physieken aard zouden zijn; in feite was
het een vraagstuk van. bevoorrading.. '

De militaire hulpbronnen' van het fascis-
tische leger in Lybië moeten bjjna geheel
vernietigd zjj'n en er kan niet zulk een for-
midabel leger worden gevormd,- dat.daar-
mede aan de Britsché strijdkrachten tu,n
het einde.van haar langen' opmarsen het
hoofd kan worden geboden, daar vele 'dui-
zenden Italiaansche krijgsgevangenen .en
groote i hoeveelheden uitrustings-materiaal
ie Benghazi in Britsché handen moeten zijn
gevallen.

Bovendien..' moeten de verschrikkelijke
moreele en materieele verliezen, die dé
Italianen hebben geleden, alsmede;de 'ge-
vangenneming van zoovele Italiaansche
generaals en leden van den Italiaanschen
generalen staf uiterst groote moeilijkheden
voor hen hebben xloen ontstaan.

„

,
' Aan den anderen kant worden den Brit-
ten, zoovele voordeelen geboden door een
spoedige bezetting van Tripoli, dat het ie-
dere poging daartoe,waard is. Zoowel voor,
de Britsché vloot als de luchtmacht zal Tri-'
poli van enorme waefrde zijn. De bezetting
van Tripoll zal namelijk sterken en öngun-
stigen invloed hebben op de Duitsche plan-
nen <en zal veel bijdragen tot het versterken
van de vastbeslotenheid van. een eventueel
weifelende regeering.

riet lukt erop, dat de Duitsche lucht-
macht, die naar Sicilië werd gezonden,
reeds zeer verzwakt is door de hevige af-
straffing, welke zjj heeft gehad. De Brit-
sché vloot heeft namelijk Genua aangeval-
len en is ook andere gebieden van de Mid-
dellandsche Zee binnengevaren zonder een
enkelen keer last van den vijand te heb-
ben ondervonden. ; ,' i\ V\

De overgave van Benghazi.
Na een verschrikkelijken 36-urigen slag

namen de Engelschen ruim 15.000 Italia-
nen te Benghazl gevangen, die zich overga-
ven zondpr een schot te lossen,, toen voor
uitgeschoven • Britsche gemechaniseerde
troepen het geheele overgebleven deel var.
het Lybische leger afsneden.

De laatste etappe van de verovering van
Benghazl werd Woensdag rondom ,Barcé
aangevangen. De Italianen bliezen den
hoofdweg langg den, rotswand geheel op.

Na bezetting van het vliegveld .begaf
een Britsche officier zich op een met een
witte vlag.uitgerusten „Bren-carrier'V (d.ï.
een tractor, waarop cén Bren-geweer ge-
monteerd is) naar Benghazl om de over-
gave van de stad te eischen.'

H<j keerde;met den burgemeester, deu
chef van de' politie en verscheidene cara-
binieri, die'de stad overgaven, terug. De

ontvangst, die ; den'Engelschen te beurt
viel, was Verbazingwekkend. I. . ''

In de geheéle stad'werden zij door de
menigten begroet êa overal" hoorde .! men
handgeklap. De stad zelf bekwam slechts
geringe schade.*. 'i ~

.
In de laatste maanden' sliepen de inwo-

ners in goed aangelegde schuilkelders.
Ik schrijf, dit versla» in een rustige, ge-

makkelijke omgeving in de slaapkamer
van een hotel, waar ik goed door Ita-
lianen word bediend.

Gedurende den geheelen opmarsen over
den Jebal werden wij steeds door kolonis-
ten, die met witte vlaggen zwaaiden, tege-
mcetgeloopén. r»' •. "i ,■-■ '' . • '• ' ■ .

Vrijdag kwam ik dé stad binnen, achter
dé Australische infanterie die in colonnes
van vier door de straten marcheerde, ter-
wijl Arabieren en Italianen juichend aan
d«.n kant Van'denweg stonden.
; • De. Britsche. commandant heeft den
burgemeester opgedragen de werkzaamhe-
den in de stad op ordelijke wijze voort te
zetten en. gelastte den chef der politie de,
bestaande, gewapende, politiemacht te
handhaven. *mto«>»ffyi mnwiiißTn

Verscheidene hotels én winkels j werden
weder geopend en gropte aantallen Ita-
liaansche burgers kwamen uit hun schuil-
plaatsen, te voorschijn.

Een bejaarde Engelsche dame, die ookte' Benghazi woonde, deelde mij mede, dat
„de staat van beleg" verschrikkelijk was'.

I Er was gebrek aan levensmiddelen, alle
bioscopen en, schouwburgen' waren geslo
ten en 5000 burgers zijn met au ,
to's,* bussen en vliegtuigen naar' Tripoli
gevlucht. ' . '"■ •,'.

Terwijl Benghazi zich overgaf, rukte het
Britsche gemechaniseerde leger over j een
afstand van ruim 240 km,op door eeu
woestijngebied, waar geen water te krijgen
was, komende van Mechili, en sneden den
terugtocht der Italiaansche colonnes va - i
Benghazi 2 uren'voordat de Italiaansche
troepen het punt van den strijd bereikten,
af. ,;>• :; ,-

.

x Na een strijd, die 36 uren duurde, gedu-
rende welken de Italianen twee wanhopige
pogingen deden om door te breken, was al-
les voorbij.' "

,; •

Tanger behoudt een
bijzonder statuut

Madrid, 11 Februari (Reuter).'Volgens
een besluit, dat heden door den Spaanschsn
Hoogen Commissaris voor Marokko werd
uitgegeveii, zal Tanger een speciaal douuue-
en monetaire regiem kragen. '

•

Het officieels . Spaansche nicuwsagcm-
schap, dat bijzonderheden geeft, verklaart
dat, aangezien Spanje' niet wenscht dat
omstandigheden, die strijdig zjjn met het
huidige politieke regiem te Tanger, dj
economie en den handel van Tanger zullen
beïnvloeden, de vr|je circulatie van . alle
betaalmiddelen naast de,peseta zal worden
toegestaan. ■ . '

De" wederuitvoer van .goederen uu
Tanger zal verboden zjjn,-1»..-r~ ,i---4 .

'

De weerslag van
Churchillsrede

Gunstige pers in Amerika
. New York, 14 Febr. (Reuter). Alle in-

lichtingen, welke op het oogenblik beschik-
'baar zijnswijzen erop, dat Churchills redein den afgeloopen nacht op het psycholo-
gisch nauwkeurig juiste oogenblik. kwam,
toen zij. de Amerikaansche publieke opinie'
zeer gelegen kwanvHet nieuws-van de' Brit-
sche overwinningen, in Noord-Afrika en de
verwachtingen terzake van* de verklaringen
van Wendell Willkie, bij zijn terugkomst van
ssjn geslaagde reis naar Engeland, stimu-
leerde de publieke belangstelling voor de
buitenlandsche 'aangelegenheden in alle dee-
len van Amerika. ü
. Deze" belangstelling ia versterkt, door
,Churchills rede; welke in de meeste staten
van Amerika "duidelijk, te hoorên was i en
practisch unaniem door de meeste invloed-
rijke dagbladen van het geheele land werd
goedgekeurd. . '

iDe j.New York Tïmes" schreef in een
hoofdartikel onder "den titel: „Churchills
vertrouwen", dat de Britsche premier geen
vrees behoeft te koesteren, dat zyn jongste
dringende beroep onbeantwoord zal blijven.

De New York Herald Tribune vergeleek
Êeze rede met „de -diepe stilte, welke Mus-
solini omgeeft" en met „het krankzinnige
samenstel van onsamenhangende, histori-
sche verdraaiingen, en op niets gebaseerde
bluf, welke onlangs door Berlijn gelanceerd
werden."',Dit invloedrijke blad vergeleek
vports de feitelijke krachten en verklaarde,
dat de Britsche oorlogskracht een kolossale
macht is, welke den vernietigenden «lag mot
beslissend resultaat kan toebrengen. „Men
zou niet graag 'een Italiaansche fascist of
Duitsche nazi zijn, wanneer men naa» deze
uitz3nding heeft geluisterd", zoo vervolg-,
het blad. „■ V *

De toohaangevénde bladen buiten New
York zyn eveneens diep' onder den indruk.

De Washington Post verklaarde, dat de
Amerikaansche -luisteraars 'hernieuwdo
hoop zullen putten uit den, rede, wat be-
treft de Engelsche wil tot overwinnen.

De Cïeveland Plaindcalcr zwaaide Churr
chili lof toe voor zijn eenvoudige eerlijkheid
in de taxatie van de gevaren, welke hij z'jn
volk en de!wereld' voorhield,' terwijl dar
Kansas City* Star zijp voldoening er over
uitspreekt, dat Engeland geen .Amen-
kaansch leger noodig heeft maar . slechts
Amerikaansch oorlogsmateriaal. ■' '

' '■

. De.St. Lhuia Globedispatch leverde deu
volgenden commentaar: „Churchill vertolk-
te het onwrikbare vertrouwen, \ dat het
Britsche volk aan een aanval óp de Brit-
sche eilanden het hoofd kan en zal bieden.
Dit vertrouwen deelen wy." ' . " '

Oorkonde voor
de Koningin

Festiviteit op een Nederlandschen
oorlogsbodem

Londen, 12 Februari' (Aneta A.N.P.)
Ia een bekende Britsche ylootbasis, aan
boord van een. Nederlandsch oorlogsschip.
— een van de laatste aanwinsten van de
Koninklijke Nederlandsche Marine -r- bood
heden het comité. „Neerlands Vrijheids-
ciag" aan Hare Majesteit de Koningin een
oorkonde aan ter herinnering aan de ge-
denkwaardige viering van Harer Majesteit»
verjaardag op 31 Augustus 1940.'

Hare. Majesteit Koningin Wilhelmina
werd aan boord Van' het schip ontvangen
door den bevelhebber van de Nederlandsche
zeestrljdkrachten vice-admiraal Furstner,
den eersten minister Prof. P. S. Gerbrandy,
tn anderen. ■ .■*'••■*•■ • _

De president van het comité, de heer
P. Rijkens, voerde het" woord bij de aan-
bieding van de oorkonde, welker inhoud hij
aan Hare Majesteit de Koningin voorlas.

Koningin Wilhelmina antwoordde. Daar-
na bracht de Landsvrouwe een driewerf
hoera uit op het vaderland, de commandant
van den Nederlandschen bodem brachteveneens een driewerf hoera uit, op Oranje
en de Koningin, waarmee allen instemde'i.

! Later had aan boord van' het schip eenmiddagmaal plaats, 'waaraan Hare Majes-
teit de Koningin mee aanzat. , . ■ ; '

Voorts onderhield de Landsvrouwe zich
met matrozen op het achterdek.

De Landensche Uitkijk.
De desertievan DeGeer
Herhaalde waarschuwingen en bindende

beloften aan de regeering verbroken
ZIEKTEBEELD VAN EEN
OUDMAN

Londen, 7 Febr.
De repatrlatie van den heer De Geer is

verbijsterend nieuwe voor men
moet geenszins denken dat dit als een vol-
maakte verrassing komt. Reeds lang be-
schouwde' men met . .toenemende beklem-
ming zijn gerekte vertóyf te Lissabon.

Van het begin van zijn ballingschap af is
het met De Geer een droevige geschiedenis
geweest. De beslissing em nii Nederland (e
vertrekken is namelijk in afwezigheid van
minister De Geer genomen. De Geer oppo-
neerde voortdurend, hij was geen leider
maar is meegesleept,' , '■■:■/ ■Daarna is het hem «iet meer gelukt on»
los te komen uit zijn typische neutrale men-
taliteit. Spotters noemden,den premier
reeds vroege! 1 „neutraal". Doch zij hebben
niet geweien hoe dicht zij bij de waarheid
waren. - '

„
~

«-
■

Te Londen bleef' hy zich verzetten tegen
allerlei maatregelen din na *

de bezetting
werkelijk gemotiveerd naren.

Bonafide vaderla nder.
| ,Toch zou men totaal verkeerd doen ' te

denken dat de oud-premier geen volmaakt
bonafide vaderlander zou zyn. '

'

Maar zijn vermoeide geest Is vastgeloo-
pen. Zijn gedachtengang was niet langer
capabel om met de omstandigheden moe
te komen. Een droevige omstandigheid ech-
ter was dat de oude onverzettelijkheid van.
De Geer bleef. '

,Dit schiep een onhbudharen toestand; op"
deze wijze kon hij nlet'langer in de regee-
ring gehandhaafd worden, waardoor hij
moest aftreden. * ;

. Daartoe was de minister-president in'het
geheel niet bereid, doch zijn heengaan was
onvermijdelijk geworden..

Ziekte geen voorwendsel
.Men heeft eenigen geleden gezegd

dat zijn ziekte zijn heengaan noodzakelijk
maakte.; Ztfn ziekte was echter geen voor-
wendsel;' **;.,.

.

Doch De Geer wilde zelf zijn verzwakking
niet erkennen, en bleef.

Verbitterd verklaarde. hij dat zijn loop-
baan nog niet geëindigd was. ... 'i?'

Hij Verweet zelf aan- zijn vroe-
gere partij-vrienden '

'hun vriendelijke
afscheidswoorden. Hij meende dat het ia
de bedoeling van zijn medestanders was
hemtfood te verklaren, terwijl hij zelf meen-
de dat hij In het geheel niet dood was. .

Bindende belofte.
, Dit is, in het kort, de diep-tragische si-
tuatie. Na het aftreden van den minister-
president werd zijn positie hem ondragelijk,
naaraan zijn werkloosheid natuurlijk geen
goed deed. ■'

, Hij verlangde vurig 'naar zijn vrouw tc-
-1 rug te keeren, waarvan hij de onmogelijk-
heid zelf niet besefte. ' ■"' j'

I In Londen zocht men naar een uitweg,.en
men bedacht een lastgeving naar 'Java,
'waar De Geer familieleden heeft. ■J De regeering bleef hem echter wantrou-

jwen, en dit wantrouwen werd in niet min-
dere mate door de Engelsche autoriteiten
'gedeeld. :''•"'.■''' v

i Men meende reeds dat minister De Geer
plannen had om naar Nederland te vertrek-
ken en daarom werden bindende beloften
van hem geëischt toen hij ui'reisverlof. aan-
vroeg, hetgeen hem werd verstrekt.. >.

Herhaalde waarschuwing.
1 Na zijn aankomst te Lissabon ontving de

[ Nederlandsche regeering van Engelsche zij-
' de opnieuw mededeeling van geruchten dat

! De Geer naar Nederland wilde.terugkecrën.
; Daarom ontving hij ten overvloede nog-
maals een vermaning naar Java te vertrek-

I ken van de Nederlandsche regeering, waar-
j op van zijn kant'een nieuwe verzekering

I volgde dat hij naar Indië zou gaan. . . ;;

- V .."■«.■ * U-;Deze geruststelling week te Londen late»
Weer voor .onrust. Daarom komt'zijn vertrek
haar hét bezette deel van het rijk niet als
een donderslag aan helderen hemel. •

Gebroken man.
De Geer heeft niemand ontheffing- van'

zijn verplichtingen gevraagd. Hij heeft een-
voudig uitgevoerd wat hij In zijn onderbe-
wustzijn ten, allen tijde' heeft gewild.

Toen hij het bericht ontving dat zijn echt-
genoote , ernstig ziek was is met onweer-
staanbaar geweld een moreele instorting

Doodverklaard
I De ontsteltenis enjverontwaardiging van
de Xederlandsche regeering is .thans ont-
zaglijk. Deze heeft weerklonken in een rriec-
doogenlooze verklaring'van I Radio-Oranje..
Uit Lissabon hebben wij vernomen, van een
teruggekeerden vreemdeling, dat De Geer,
gewoonlijk tien uur per dag schreef in de
leeskamer van Hotel Estoril. «

De •vrees is ongegrond dat De Geer vrij-
willig tol medewerken* zich na zijn terug-
keer door, de Duitschers als propaganda te -
laten gebruiken.

Maar de doodélijke radio-verklaring was
desniettemin noodig om Duitsche propagan-
da te voorkomen. *

•

Invasie-lawaal.
Verder is eeiF'middelpunt van' aandacht

de reis van Darlan naar Parjjs, waarbq het
ergste niet wordt gevreesd, maar waarvan
men evenmin., een bevredigende afloop ver-
wacht, indien de Duitschers hun eischen ten-
minste niet zullen overdrijven. Men vreest
eigenlijk het meest voor de mogelijkheid dat
Hitler.verder tactisch zal optreden.en zijn
verdere stappen in etappen zal voorberei-
den. Het is echter de vraag of Hitler hier-
voor tijd heeft. Onderwül gaan de Engcl-
schen voort een groote drukte te maken
over de invasie, zoo erg dat zelfs de Duit-
schers zich hierover verbazen. Het hoofd-doel van de Engelsche regeering is te ver-
hinderen dat er4 een „Maginot-ljjn" geestes-
gesteldheid ontstaat, en een overdreven de-
fensie gerustheid in het binnenland. Overi-
gens wordt de invasie enkel als een politiek
probleem beschouwd, dat'plaats zou vin-
den indien Hitler een wanhoopsdaad als
eenigen uitweg zou beschouwen, maar niét
meer als een redelgk militair plan. r

'.

o VILLANUS.
(Nadruk'verboden)

< (1

JAPANSCHE IMMIGRATIE IN
DE PHILIPPIJNEN

VERMINDERD
.
Manila. 10 Februari (Reuter). 'Vele

Filippino's zien een bewjjjs van de toe-
nemende-spanning tusschen de.Vereeni-
gde Staten en-Japan in de officieele,cgfers,
welke' door xle immigratie commissie wer-
den gepubliceerd. <

Uit deze cgfers bUjkt n.l. dat 'de laatste.
zes maanden slechts SSO Japanners op
de Philippjjnen aangekomen, terwijl
2000 naar Japan zijn teruggekeerd.

" " i •:' £.'?&*?.

— Berhj'n, 7 Febr. (Reuter). Het com-
muniqué'van de Duitsche legerleiding be->
weert terzake van de operaties van do
R.A.F., boven Noord-Frankrgk in den af-
geloopen nacht, dat eenige vliegtuigen tot
het bezette gebied aan de Kanaalkust
trachtten door te dringen en dat eenige klei-
ne branden zouden "zijn veroorzaakt in een
havenplaats. Het communiqué voegt hier
nog aan toe, dat een R.A.F.-bommenwerper
gedurende deze raids zou zijn neergeschoten
en een noodlanding zou hebben moeten ma-
ken. - - •'

' ':-'■■?;

" ÖE SUtfIATRA POST TWEEDE BLADpDONDERDAG 13 FEBRUARI 1941
'

Do eerstebom,welketeDublin vielenwaaarover zooveelte doenisgeweest,kwam vlak bijeencomplexwoningenterecht.
tcomno«i*«•«*�waarna dakenenvensterswerdenbeschadigd■■(Copyright „De'



MUSSOLINI STREEFT HITLER
NAAR DEN KROON
In de techniek van verraadenbedrog

Prachtige woordenen geloften, daden in

strijd daarmee
EEN REEKS SPREKENDE
VOORBEELDEN

Ecnige maanden geleden heeft een publi-
catie 1 onder den titel: „Een Hitlcr-kalender''
het licht" gezien, waarin in chronologische
volgorde een aantal' beloften van Hitlcr de
revue pasgeerden, die allen zonder onder-

scheid later vlotweg gebroken werden.
• Als waardig pendant daarvan moge hi-ir*'onder vólgea %eH opsomming van uittrek-

cels uit speeches en geschriften .van zijn
As-partner, die tezamen een niet minder
merkwaardigen kalender vormen en waar-
uit blijkt, "d,at Mussolini'in de techniek van
verraad en 4 bedrog den senior vennoot naar
rie kroon streeft. De'hteren zijn volkomen
aan elkaar gewaagd.

Over fascistische moraliteit.
Fascisme is geen- export-artikel. ■ Ald'i3

sprak de Duce op 3 Maart 1928, in de Ka-
mer. '/

t
' '

'■•. '

Maar 0p.27 Öctober-1930-liet hy'de
pretentie varen, dat het fascisme enkel
voor binnenlandsch gebruik bestemd
is. „De strijd ontwikkelt zich van nu af
aan o'ver de geheele wereld", verklaar-

;. de h:j, „in alle landen staat het fascis-'
me thans op de agenda. De verklaring,
dat -het geen export-artikel is, is niet

. van mij afkomstig". .

In .".Excelsior" Van 21 Augustus 1932
schrijvende ov'or de op handen zijnde Eco-

• nomische Wereld 'Conferentie verklaarde
Mussolini. (dat „bitters .ervaring" geleerl
Leeft, dat waaraan de wereld thatts het
dringendst behoefte heeft, de wedergeboor-
te is van internationale krachten, die sa-

.mehwerken om een gemeenschappelijk doel
te bereiken, en de verdwijning van de a.t-
nosfeer van bezorgdheid en wantrouwen,
welke- tot dusver hét economische leven sto-
rend heeft Beïnvloed." • •

".' Maar omstreeks 1935 maakte,
solini er aanspraak op,' dat Italië oL t

■j den goeden weg was om in zijn eigen,
"economische behoeften te.-• voorzien,.

De Ducè bevestigt, de bereidwilligheid
\ande Italiaansche regeering pm de dosl-
treffendheid van het- embleem van het Roo-
dó Kruis veilig te stellen. Met het oog daar-

-op zijn Strikte bevelen gegeven,'als gevolg
van de innige, overtuiging der Italiaansche
'regeering ten aanzien van de groote betee-
kenis van het Roode Kruis voor alle' belang
-hebbende, staten. Het. embleem moet BOfJ-

. vuldig ontzien en mag or. geen enkele wijze
misbruikt worden. Aldu3 in een adres a?n
het Internationale Roode Kruis op 33
Maart.l936. '..•.■ ."-, ' ■ -' . ' ■' ■ ■

■' In 1936 werden in Geneve de bewij
, zen overgelegd van'opzettelijke Itali-

aansche aanvallen op eenheden van
hét Roode Kruis in Abyssinië. ■

'Toen op 18, Maart 1933 hem te Tripoli*
' het Zwaard van den Islam plechtig ï w:»ri

overhandigd, sprak de Duce de-'gulden
woorden: „Gij weet, dat ik spaarzaam ben j
met beiotten, maar wat ik beloof, kom ik
na". Vijf dagen later oreerde hij, op den
38den, verjaardag van de;'stichting van de.
Fascistische partij: „Tegenover de kwaaie
trouw van' anderen stellen wy onkreukbare
loyauteit,; tegenover den berg van leugens,
dié anderen debiteeren den heftigen schal-
lenden klaroenstoot van onze waarheid."

Ter gelegenheid Van' d<- aankondiging der
oorlogsverklaring op 10 Juni '40 maakte bij
'i,nog mooier: „In een gedenkwaardige bij-"
eenkomst'in Berlijn", bralde hij, „zeide ik,,
dat overeenkomstig de wetten der fascisti-
sche moraliteit de • eene vriend den

-Vndercn tot het laatste toe bijstaat. , Wy'
»hebben ons woord aan Duitschland verpand

. en houden ons daaraan". . . . • ,
t - * . ' . - . '■

Deze wetten van de fascistische mo-
• '*ralite)t werden eenigszins anders gein-'

... , . ■: t - .•■ -

, terpreteerd in een speech van Mussoü-
•

* ni op 3 Januari 1925. „Gij zult bcgr-ij-
. pen, dat als men geruimen tijd sanvjn

heett geréisd met rt;sgejiooten, aan
wie. men eeuwige dankbaarheid ver-
schuldigd is voor het geen zij hebbe.i

'; gedasn,- er een .pauze moet intreden en
dan dient te worden nagegaan of in de
tóekomst dezelfde route met dezelWï

,
reisgenooten kan Worden Ingeslagen".

Vredesgeloften.
.lp 'een boodschap, opgenomen

. in' het
British Movietone-nieuwsjournaal qp j 5
Januari 1931 beloofde de Duce;-„Ik stel er
prijs .op om dl het hutfelooze gesnater en
den laster van de lieden, die beweren zeker
te weten; da't Italië zich op oorlog voorbe-
reidt, af te wijzen en te desavoueeren......
Italië zal uit eigen beweging nimmer een
oerlog uitlokken". Een half jaar later ver-
klaarde .hij te Ravenna in vrede te willen
Teven met.alle landen, onverschillig of deze
veraf dan wel dichtbij gelegen waren. En
'weer een half jaar later drukte" een Ber-
l£nsch blad zijn verzekering af, dat het
Italiaansche' volk een blijvende' afspraak
't.isschen de mogendheden onderling voor-
stond om een vreedzame ontwikkeling vaT
de kleinere staten beter te kunnen bevor-
deren.- Toen de uittreding van Italië uit 4m
Volkenbond in breeden kring ongerustheid
verwekte, gaf hij vanaf het balcon vaa
het Palazzo Venezia op 11 December 1937
toe, dat het een gebeurtenis van-geweldige
historische'beteekenis was en de gevolg3J
niet ten voïle konden worden overzien, maar
sussend liet hy erop volgen, dat het geen
afwijking beteekende van de. hoofdlijnen
der Italiaansche 'politiek,.-welke gericht
bleef op samenwerking en yrede. . :

Abessinië.
In' Maart 1934 was het hoofdthema i.i

zijn toespraken mèt betrekking tot dit on-
gelukkige, land, dat geen territoriale ver-,
overingen worden beoogd. Het is al bescha-
vihgsdrang en %'redelievendheid wat de klok
slaat. De positie- van lltalië in de ' Oude
Wereldzee bepaalt het Italiaansche recht tn
den Italiaanschen plicht om Afrika te bfc-
schaven. Ik wensch privilegies zoomin als
monopolies, orgelt onze dictator, én-ieder
spoor van oorlogszuchtigheid. is mij vreemd.

Op 3 October.l93s viel Italië Abessinië
binnen.' ' V;"« ■ >

*

Albanië.
De aandoenlijke bedoelingen'ten opzicnte

van Albanië nemen in de speeches van den
Duce een ruime plaats in. Als specimen van
zijn welwillendheid . moge dienen een uit-
spraak van den Duce, gedaan in Mei 190'3,
waarin hij van de Italiaansche politiek r.£n
opzichte van het nabuurland aan de over-,
zijde van de Adriatica verklaart, dat z.j
volkomen duidelijk en ten ee,nenmalè op-
recht is. Haar eenigst doel is om den staat
van onafhankelijkheid van het land üat
eeuwenlang in vrede en vriendschap met cc
Italianen heeft geleefd, te handhaven en
te' eerbiedigen. -.'.■' ' '' .

Op 7 April, Goeden Vrijdag 1939 viel Ita-
lië Albanië binnen.

Oostenrijk.
. Ook voor dit land is door Mussolini 'ja-ir
ii. jaar uit vriendschap gehuicheld. Stea'ls
verklaarde hij zijn integriteit, en önafha.:
kelijkheid te zullen beschermen, zónd eens
zelfs enkel divisies naar den Brenner - o'ii
zijn tègenwoordigen boezemvriend te 'intl-
mideeren. ;

■' •.-,
~ '•'.., '

- In de „Popoio d'ltalia" van 13 Februari
1935 schreef hij woordelijk:, „In het com-
muniqué, dat aan het slot van mijn onder-
houd met dfen.Kanselier der Oostenrijksc'ie
republiek werd verstrekt, werd een toespe-
ling gemaakt op dé historische zending van
Oostenrijk, en verklaard, dat op gro;id
daarvan zijn onafhankelijkheid en zijn au-
tonomie geëerbiedigd moesten worden
Oostenryk is, natuurlyk, een Duitschland

-^•--cveTï™Duitsch~ats'T,rrüisèn, dat in dc/v
grpnd Slavisch is. s!echt3 ,mct moeite go-
germaniseerd. Niemand kan, het Duitsde
■karakter van Oostenrijk weerspreken, muur.
de uitwendige vorm, de expressie, de levens-
houding van' het Oostenrijksche Deütscli-,
turn zijn geheel verschillend van hét Prulsi-',
sche../■ "• _"- ''.-. ,"v'\-;,. -.

-

Wij staan tegenover twee werelden, die
in den loop der eeuwen in geheel ,andere
sferen hebben rondgedraaid '.. en op het
slagveld vaak tegenover eikaar hebben» ge-
staan... De Duitsche Weltanschauung' ta
bevrijden van haar eenzijdigheid,-haar ruw-
heid en al wat haar in do oogen van andere
vplkeren minderwaardig-maakt — dat k>in,
de taak' worden van den Oostenrijksche.n
geest in al zijn verschijningsvormen, | van-
af poli'.iek tot literatuur... Er bestaat een
Oostenrijksche geest, die zich op eigen Wij-
re manifesteert. Zijn facetten zjjn '•, voorul
beïnvloed door, de cultuur van het Latijn-
sche Westen, belichaamd Li Italië... Ik ge-
loof, dat na verloop van tjjd het krachtiger
worden van den staat, en de verbetering
van zijn huishouding de overtuiging zullen
geven, dat Oostenrijk reden van 'bestaan
heeft, d.w.z. 'dat er een tweede. Duitsehjand
in Europa kan bestaan, Duitsch, . maar
meester over zijn eigen lot". '; . *

j De woorden zijn voorwaar zoet als hu-,
ning, maar...... ..<

Toen op 12 Maart 1938 Duitschland
Oostenrijk binnenviel deed Mussolini of
zijn neus bloedd.e. Vier dagen later
verklaarde hy: „Italië heeft nimmer,
direct of indirect, eenige garantie ge-
geven .om de Oostenrijksche onafhan-
kelijkheid te verdedigen". ':V

' ' : '_ '■

Polen.
Op" allerlei wijze en bij verschillende &:

legenheden. heeft de Duce zijn sympathieën
voor dit land-uitgebazuind. In 1926 steun-
de hij hartstochtelijk de opname vanPofetf'
in de Conseil yan den Volkenbond als per-
manent lid. En gedurende het.diplomatiek
offensief aan den vooravond van den x>3r-'
log met Abessinië gaf hij iri een interview
rnet de Kurjer Warszaw&ki dp 19 Septem-
ber 1935 blijk van diepe erkentelijkheid vooo.
het begrip, dat de Pgolsche minister r van
Buitenlaridschè .Zaken had getoond vour
het Italiaansche standpunt. Als ' conr.ri
prestatie vetklaarde hij:"... op zijn beuit
aan' Polen de verzekering te geven, dat zijii
toestand door Italië volkomen wordt be-
grepen en dat er oen hechte basis . voor
vriendschap bestaat tusschen de beide vol-
keren". ' •

, Toen Duits-chland •op 1 September
1939 Polen binnenviel, had Mussolini
zijn vriendschap voor Polen glad ver-
geten. Vier weken later gaf hy zjjn
voldoening erover te kennen, 'dat'de
Poolsche quaestie eindelijk geliqui-
deerd '• -

Zijn woordbreuk tegenover Griekenland
iigt te yersch in het geheugen . dan dat
daar nog woorden aan behoeven te wor-
den verspild. Op IQ, Juni- van het vorig
jaar verzekerde, hij nog plechtig geen boo-
ze bedoelingen te hebben ten opzichte"
van zijn buurstaten, waarbij hij uitdruk-
kelijk Griekenland noemde. En op- 28
October viel hij het land binnen, d.w.z.
hij probeerde het, maar viel er prompt,
weer uit. ;. '

Engeland en zijn bondgenooten.
„Het bekende Engelschë standpunt met

betrekking tot de handhaving van het
Ëuropeesche evenwicht, dat oppositie me-
debrengt tegen hegemonie, van welke
mogendheid ook,-op het. vasteland,' -ia
eerst voor 'het kleine Pi'edmont en later
voor het groote" Italië een aansporing ge-
weest om zich ter verdediging van ge-
meenschappelijke idealen aan de zijde
van Engeland te scharen".

Hier is,de Mussolini van 1926 aan
het woord. in ; een' interview met de
'„New-York 'Times." In die 'dagen had zijn
verlangen naar een monopolistische posi-
,tie in de 'Oude Wereldzee nog geen vorm
gekregen, althans zonder eenige spijtig-
heid keuvelt hij over' de verbondenheid
van Engeland en Italië, die sedert de.
verovering van Gibraltar een ' gemeen-
schappelijke toekomst'- hebben als Middel-

zee-mogendheden...;.. „omdat
beide landen ernaar ver'ar.gcn, ;dat ' een
evenwichtstoestand in deze zone zal wor-
den, gehandhaafd als een waarborg voor
vrede en'welvaart". ■'■ . .-.':.. - ■

,;... Ik kan plechtig verklaren, dat het
Italiaansche volk met, vreugde al datgëtoe
zal begroeten, wat het een juister kijk zal

geven op,de grofheid van Engeland'en op
zijn machtige bydrage tot de wereldbescha-
ving... Tussqhcn Italië, dat momenteel
met vasthoudendheid en Strenge discipline
wederom tracht zijn' ionen op te voeden In
de. deugden, die Rome groot maakten, en
Engeland, i dat een machtig jmperium'
smeedde op hét aanbeeld van'Rome en
krachtig'medehielp om de beschaving .te
bevorderen, kan slechts vriendschap, in-
nig, oprecht en van ganscher harte, 'be-
staan.'! .'. . .''. ; '■■'■ '■*""'

Ten slotte.moge nog'deze bloem uit den
kleurrijken tuil'van hartelijke' ■ welspre-
kendheid' worden geplukt: Op 5 Juni 1928
orgeldei de Duce in • den Senaat: „Te zeg •.

gen, dat de vriendschap tusschen Groot
Britfannië en Italië traditioneel is, staat
niet met het herhalen van een ge-,
'meenplaats, maar geeft uitdrukking aan dé
werkelijkheid... De vriendschap tusschen
de beide volkeren zit diep.- Ik bedoel hier-
mede, dat zjj in het verleden het steeds

eens waren wanneer Let erom ging te ar.
beiden aan den vrede... Een van de cardl-
nale punten, die Me Italiaansche politiek
bëheerschen, is de hartéïijke verstandhou-

ding met Engeland.: Een dergelijke vriend-
schap heeft geen behoefte aan protocollf-n
om'haar. te, verdiepen «f haar te verste-
vigen*'. ;';'' '.'.:*■■ '-',-'■ ■" -V;''.-;■ *"'

Maar op 10 Jufll 1940 verklaarde Ita- V
.lië.aan Engeland en• zQn bóndgenootén

'den' oorlog. ' • • • ~ •
- En op 1 November van/dat jaar ver-
klaarde Mussolini mét pathos, dat' hij
van den Führer toestemming had ge-
kregen Voor rechtstreeksche ■ Italiaan-
sche deelname aan de krijgsoperaties te'-
gen Engeland met Italiaansche, vlieg-
tuigen en onderzeeër».'
Aan welke toestemming de Italiaansche

lucht- en onderwatérhelden. — maar dit
tusschen () — tot'dusver niet bister veel
genoegen hebben beleefd. ;

FEUILLETON
DEGRAFSTEEN
VANONYXdoor
EDISONMARSHALL

„Ik ga er op af —* en niét met een politie-
\ voort. „Natuurlijk
\jorfwseén officieele expeditie kunnen

organiseeren. Een excuus is gauw gevonden.
Maar zelfs als 't ons lukte om den steen in

te krygcri, dan konden we hém nog
niet voor de mannen .verborgen b°udsn.

i Hy 'weegt, dertig kilo.— een dikke zestig
-pond. En mèt'het een, kwamen ze misschien
'meer te weten «j*j dingen, die we denken,
dat ze al'lang vergeten zyn." •

•y ;,Een jaar geleden' hebt' u dat te riskant
, genoemd.'We hebben gewacht,en gewacht

tot zich ,een'gunstige „gelegenheid ,voor>
deed." ' r ' •/».*; . .-,;,....* S . ', •

■'h-- „We kunnen met langer,wachten. Het is
nu óf nooit"., Dubois staarde nadenkend

'.ivoor zich uit, „Tenslotte bestaat er geen
\ enkele reden, waarom een prefect van poli
*' tle ook niet op tygers kan gaan jagen, Joe."

. „Met een flink stelletje;kerels er by..."

„Maar, Annamieten, geen Amols. Na die
geschiedenis met Steel kunnen, we geen
enkelen. Amoi meer Vertrouwen." Dubois
maakte een gebaar met zijn lange, lenige
rechterhand. „Jij gaat natuurlijk mee, Joe,
als het hoofd van de drijvers. Hoeveel denk
jé dat je er mee kunt krijgen?" •'

~ :
„Hpopen. ; Leegloopers zooveel je maar wilt
in de kroegen bij de rivier. Kerels, die je
onder den duim hebt — die geen woord van
de Amoi-taal spreken. Maar je zult met ze
moe'.en deelen".. •.!'.!•

„Ja — maar het leeuwenaandèel is,voor
ons. Als we er tien meenemen, kerels, .die
reet een geweer weten om te gaan, vallen
de Kru's ons niet aan. Trouwens — we ne-
men een gijzelaar mee." Met een hoofdbe-
weging duidde luj op de Vrouw, die nog
steeds'ineengedoken in den hoek zat.

Joe Sing lachte even — een j zeldzame
prestatie voor hem. Zijn mondhoeken trok-
ken omhoog, maar zijn oogen behielden hun
kille, nietszeggende uitdrukking. „Waarom 1
Iteb je.daar niet eerder aan>gedacht?" ; .

„Dat alleen is geen bescherming genoeg.
Ze is wel één van hen, maar de kans be-
staat, 'dat• ze haar in alle kalmte opoffe-
ren..." ■ ' V ; )•' .. ."•";'■•. ';':';.•' «.

*

Hü riep de vrouw, die .in een nederige-
'houding naar'hem toe kwam,! Acht jaar
geleden was ze een jong meisje geweest mee
een bronzen gezicht je.'Maar ze was vroeg
cud geworden. ■ -.'

%
: ;,",, ... >'\ ;.

■ ;,Ik ga,op reis..: het binnenland in, en il:
neem jou mee...' niet de 'Annamietischc.
Maar ik moet naar de Kru'e,'die me niei
kennen en dus ook niet weten, hoe se zich
tegenover* mij moeten gedragen. Maar als
jij voor me spreekt,* jezelf aü waarborg

voor mij aanbiedt, laten ze mij ' misschien
ongemoeid". *'•■• . '

," • -» i

„Ze kennen u, meneer... goed .zelfs! Hoe
zou- ik hen dan kunnen bedwingen?"

„Je bent van een opperhoofd.
Ze zullen jou,\v levert willen sparen... want
dit zeg ik je, als ik sterf doorveen vergifti-
gen pyl, ga jy met n}e mee. Laat hen dat
vooruit wéten, vóór we de bosschen in dg>binheagaan.'f

~

. ■ '~"- • ' ;'-i.
Haar lippen vertrokken even, maar ver-

der Uet ze geen emotie blijken* . +|

;,Op het- oogehblik, dat ik sterf — op het-
zelfde oogenblik — zorgt een van mijn,
mannen, dat jij met me meegaat —<• stil,

,zqnder opzien baren. Dat is een groote eer
vóór je'. Héb je me begrepen?" ', ;•: 'V-. ~

Het meisje boog'diep. , V'
■;'„Vergeet het dan niet!" ''

Mef-een.kort'gebaar van zyn te slanke
hand stuurde hij haar weg. En daarna kd.c-
de hy zich weer tot Joe Sing, die önbewetg-
lyk had; zitten afwachten. ' -~

Z „Jy zorgt voor dragers?"
„Vanavond nog.y" '•«'.'w ~. ' <
„Zoek ze zorgvuldig uit. Niet alleen phy-

siek sterke kerels* maar een je
door dik en dun op aan kunt. Die zoon £an"
Steel zal heusch wel een flinke ■ collectie
meenemen." -; -'

- -.' ,
Joe Sing kat ala 'een afgodsbeeld,'dat ze

op een stoel gezet hadden, voor zich uit te
kyken. . ',';;'" f

*

•-' ■■■'■.'
*„De expeditie van.hem mag haar doet

niet bereiken", ging Dubois
voort „Heb je dat begrepen?"_ <>

„De Amóis laten hem het land toch met,
binnen." . -,' :;:vi

•„Moordzuchtige duivels, die Amois!'En
extra kwaadaardig, zoo gauw er sprake ia
vare een lid "van de familie -Steel.". Dubois -

lujd. „Dus je begry"pt hét, Jóe...
als het David Steel mocht gelukken om het
dorp tè bereiken,-door «en toeval óf een
samenloop van omstandigheden, dan komt'
hy-er toch niet levend meer uit." •

\
.

De haastige dageraad Overgoot de lucht
achter dè heuvels met«è"en gouden gloeff en
deed de vuren van Davids kamp verbleeken,"*

• In het eerste, zwakke, lila-acntige licht
hoorde David zyn .naam fluisteren f
„Meester.-.., meester!". - *

-.-
-

Dat geluid yeranderde zyn diepeh'slaap in
ten 'toestand tusschen waken £n dróomen,
die. geen-einde scheen- te Willen nemen.
Hoeveel moeite hij zich ook gaf, hij kon zich
niet begrijpen, waar hy zich bevond. Het'
leek wel, of hij weer eén kind was. Hy rook
dezelfde eigenaardige lucht en bet licht op
zyn oogleden had de.intensiteit van jaren
geleden. .Zoo'placht hy pok altyd wakker to
worden — doordat iemand zyn naam tel-
kens., herhaalde, zacht maar hardnekkig.*
Dat was om zijn iiel terug te roepen uii
het droomenland -^gebeurde'dat te-vlug.
c'an kon zé in. slaapdoolhof 'verdwalen,
en misschien niet, meer den weg' naar hui3terugvindend'Alleen'in het verre Oosten bc-

■ grijpen de menschen zulke dingen.
Opeens herkende hy, naast bed'

Ctyang Chong. Nu herinnerde hy zich alles
weer — en ja, natuurlyk'was Chang Chong
op,» voor de wilde papegaaien hun morgen-
gekrakeel begonnen.» \ ' ' ;-\ ,'■_

• ,*Ja? Wat is el?"' .; . . ":' '"- '•*

■ .„Merikaan dame om 'u ; tè, spreken;
meester." '• '. : ~-' '■■ *

'

;'":*: *4"i •''•>'

Het 4uizel(ie David. .Misschien was hy
toch» nog niet wakker. Amerikaansche da-
meVen de voorstelling Van den toestand,
zooals hy zich dien maakte, pasten' niet by
elkaar. „Wat'zeg je ?"

„Merikaan dame." herbaalde Chang'
Chpng ;met een»effen gezicht.' „Ze-: zegt,
Chang- Chóng u vlug roepen — heel ge-
Vichtig.'i • * .-,'*■ Vo ■'~;•• : .'.'

David lichtte het muskietengaas op, „Wie
kan dat zijn?!' . «j
,
j,lk denk zendclingdame, meester, van de

missie andéren kant dorp." ! ■ ■ ■
•„Ik kom natuürfijk.'Ze komt me op dit

«uur van dén dag niet voor niets storen,'
vond hy. „Misschien zyn haar bekeerlingen
#ok in opstand gekomen." Hy schoot zyn
khaki-ovprhemd-en zyn broek-aan en stak
zyn voeten in zyn slippers. Midden | op de
ppen plek, waar Lu Han het kamp opge-
slagen had, in het schemerige, ochtendlicht,,
stond iemand te waehten •.-—■ een slank
meisjesfiguurtje, dat een pony by de teu-
gels vasthield. •,'
.Wel een halve"minuut lang was hy zoo

verbaasd, dat hy niet£ anders kon doen dau
staan en staren, Hy had een vrouw van mid-
delbaren, leeftyd verwacht, en het meisje
tegenover hem was nauwelyks twintig.
Maar tenslotte,.was dat niet z.oo'n .verba-
zingwekkend feit. v Er-waren meer, jonge
meisjes, die haar leven met dat soort werk
verknoeiden. iMaajr gevoel vond zyn oor*
feprorig in iets dlepers ~ in iets, dat hy in
het schemerig licht in haar gezicht meen-
de te zien..'i : ïa|BfeS^HÉÏi

Misschien waren er meer jonge meisje»
als zij, maar hij had ze nooit gezien. Ze had
eeff: /type, waarin -een onverwoestbaar
idealisme met een zekere zakelijke nuchter-
heid even harmonisch als zon en water ver-
eenigd waren. Ze had een fijn, ovaal.ge:
zicht jefmet'een mond, die den indruk gaf
of hy juist wilde gaan, glimlachen. Haar
donker haar was eenvoudig opgemaakt, een
scheiding in hét midden en een eenvoudige
wrong' achter in den. hals. Maar juist,'-<lat
soort kapsel deed de mooie Hjn van haar
fijn'gevormd.trotsch hoofdje goed ujtkoi
'men. Haar wenkbrauwen hadden' niets, tij:
zonders, ' even '• gewelfde, donkere. lijnen
boven haaroogen. Maar toch moest, hij er
aldoor weer naar kijken. Het was niét voor
den eersten keer, dat'hij een teint als de
hare zag, gebruind door de zon met een
warmen blos. Maar hij kon zijn blikken niet
van haar afhouden. :

Met haar donkere 'oogen stond ze hem
kalm opv te nemen. Hij-voelde als het ware
vooruit, dat ze langzaam en rustig zou
spreken. Maar haar stem hem
toch. Het was. een'volle, donkere altstem.
•„U gaat groot wild jagen, niet ?" *

,»Ja." ?*.
-

'

•,,Hebt u ondervinding op dat gebied? Ik
bedoel.dit, of u behoorlijk met een geweer
kunt omgaan." -

„Ik weet wat de kolf en wat de loop is.
»l Steel, „maar.veel ervaring op bet gebied
van jagen op groot wild heb ik niet." .

'

'
_ ■ (Wordt vervolgd)..

De kunst van camoufleeren
Duitscher, dieergslimwilde zijn,kwam
terechtineenkorenveld!
ER ZIJN VELE METHODEN
Heggen,welkegeenschaduwwerpen....

De kunst van catnoufleeren . Is , «iet
• nieuw meer.- Aan den anderen kant is

men eerst in dezen oorlog de volle waar-
de van een goed doorgevoerde camouflage
gaan beseffen. Zelfs in den vorigen we-
reldoorlog nog droegen de Fransche sol-
daten vuurroode broeken welke een
prachtig'doelwit vormden voor de Duit»
sche troepen ien welke dan ook al- wer-
den veranderd in pantalons van een meer
beschermende kleur. •?-

Sinds het vliegtuigwapen in de dubbele
beteekenis' van het woord een „hooge
vlucht"* heeft.genomen, is men meer en
meer aandacht gaan besteden aan het ca-
moufleeren. De waarneming uit de'lucht ia
een van de machtigste wapena van een.bel-
ligerent; hetgeen wel ia bewezen door de
vele f.otövluchten van de-R. A. F., waar-
door de Engelschen thans beschikken over
een prachtige gefotografeerde kaart van
Duitschland. Objecten, 'welke men door
spionnage of door andere methoden nimmer
zou hebben gevonden, staan open en -bloot
op deze kaarten: vele „geheime"jvliegvel-
den zijn bij de Britten even bekend als de
haven van Hamburg; aldus lezen wij in
„Luchtvaart". .'.''•'.. ;. a

Tegen déze luchtfotografie ia alleen een
uitgebreide camouflage opgewassen. :..::

De Duitschers hebben dit byt\jdB inge-
zien en het ia hieraan te danken, dat hqt
„siegreiche Luftwaffe" nog niet hèelemaal
is vernietigd. Niet alleen dat Duitachland
beschikt over ondergrondache vliegvelden
—'- welke overigena, groote bezwaren heb-
ben — doch ook de landingsterreinen in de
open lucht zijn zwaar gecamoufleerd. En.-
geland heeft dit voorbeeld gevolgd en mo-
menteel is vooral daar nagenoeg geen en-
kel vliegveld meer uit de lucht zichtbaar.

Er bestaan verschillende methoden van
camouflage, welke in de practijk worden toe-
genast en'die in den loop-van de jaren
steed3 beter geworden. Waardevolle
gegevens werden verkregen tijdena den
Spaanschen burgeroorlog, waarin vooral de
Russen speciale aandacht besteedden aan
het uit de lucht onzichtbaar maken van hun
vliegvelden. Hun ervaringen werden later
ïn Rusland uitgewerkt, zoodat momenteel
de Russische vliegvelden wel het beste ge-
camoufleerd zijn. _' . ,-

Typische gevallen.
'..:'. Een ' Engelsck ■ vlieger, die na een

vlucht van enkele uren bij een vliegveld
kwam dat den vorigen dag nog stralend

. en helder in het zonlicht had liggen te
blaketen, kon -het dezen dag toch; maar
niet terugvinden, i Hij wist den ". koers
precies, hij kop nauwkeurig. de wegen
in <L?n omtrek terugvinden, maar hei

i vliegveld was verdwenen. V Ten slotte
zette hij den neus van zijn kist resoluut
omlaag en | ging op. enkele -hónderden
meters vliegen.' Toen zag hij plotseling
een stuk bouwland, dat met tal van
heggen doorsneden was,. • doch welke
géén schaduw op den grond wierpen.
Wiele- en remsporen van vliegtuigen lie-
pen er zelden dwars doorheen... Toen
trok ook ome vlieger 3e stoute schoe-

■nen aan en maakte een keurige lan
ding op een'veld, dat uit de lucht een
stuk bebouwd land leek! A
Nog typeerender ia het verhaal, dat op-

geteekénd werd' uit den mond van een
Duitsch-vlieger, die

(
met een

plotseling en schijnbaar zonder- eehige-
reden kWnm 'dalen op een sfuk bouwland
dat nog geeij .vier kilometer van een vlieg-
veld was gelegen;. ; . .:. ; F V

De bewaklngstroepeit snelden toe en
namen den nlet-eewonden piloot gevan-
gen, hem vragende waarom hij;—.ln-
dien hij toch wilde landen — in vredes-
naam niet op het vliegveld was gedaald.
De Duitscher antwoordde, dat hij ' door
een lekke benzinetank niet verder kon
vliegen. Hij had hét vliegveld wel gezien,
maar hij Wist ook dat de Engelschen al
hun landingsterreinen *

zwaar gecamou-
fleerd hadden en vele schijn-vliegvclden
hadden aangelegd. Dus had hij erg slim
willen. zijn.en' was geland op een stuk

bouwland, dat in vorm wel met het vlieg;
veld 'eenigszins overeenkwam en dat hijdan; ook had aangezien voor een' geca-
moufleerd landingsterrein! .;■'

.Een tweede methode van de Engelachen
is om olie te sproeien over hün vliegvel-
den, waardoor, een mozaiek van lichte endonkere plekken ontstaat, hetwelk 'uit delucht hjkt alsof men te maken heeft metkleine akkers. Ook heggen en slootenkunnen : uitstekend doof olie worden na»°-bootst. ' •-••'. ;;.

Een merkwaardig geval van te ver door-gevoerde camouflage deed zich ï— natuur-lijk!-— in Duitschland voor, waar de com-mandant van eeü militair landingsterrein
zijn veld had laten beleggen. met groote lap-pen zeildoek, Welke beschilderd waren metboomtoppen, heggen, slooten en wat dies
meer zü. ■ *

Het leek'werkelijk prachtig, maar door-,
dat het gras, dat onder dit zeildoek groei,
de, dit omhoog drukte, bleef een lap zeil
bg de.eerste landing van een bommenwer-
per ï» den staart hangen, waardoor dskist een flinken ground-loop maakte. Een
tweede bommenwerper kreeg het zeildoek
in zijn wielen en sloeg.over den k0p......

Verschillende andere' camouflagemetho-
den worden nog gevolgd: zoo bijv. het om-
ploegen en eggen van een gedeelte van de
grasmat, waarna dit stuk met zware rollen

,wqrdt behandeld. Het vliegveld blijft eveu
effen als het was,;doch het heeft uit de
lucht een volkomen ander aanzien gekre-gen; v ,

Het camoufleeren van gebouwen, , zoo-
als hangars, loodsen en, dergelijke, kan
het best gebéuren dooreet' aanbrengen

; van verschillende; schutkleuren ' > zooals
bruin, groen en groengeel. Als 'dit met
een beetje zorgvuldigheid geschiedt „ver-
dwenen" de gebouwen volkomen, zóó zelfs'dat men ze op enkele honderden meiershoogte nog niet herkent. ' .

En dan is de vlieger .volkomen aangewe-
zen op' zijn koers-bepalingen, welke vooral

i.bij. lange afstandsVluchten wel eens eenI kleine afwijking: kunnen vertoónen: in den
: regells dltvoldotnde om de bommen op
.een onbelangrijk s\uk woesten grondde
doen inslaan!* ' .;..'•.

i ■ • . - ■. ■

SPANJE EN DE BLOKKADE
Onderhandelingen voor voedselaanvoer

uit Argentinië
I Madrid, 8 Februari' (Reuter). Heden■ werd officieel bekendgemaakt, dat Argen- •

tinië en Spanje een overeenkomst hebben
: gesloten, welke bepaalt, dat Spanje 120,000
balen katoen

.
*/

■ Besprekingen zjjn gaande over den invoer
door Spanje van 500.000 ton.tarwe en 1500
ton vleesch ."uit Argentinië,;. ...

I De pfficieele nota verklaart, dat de ka- ■

tóen, de tarwe en het vleesch zullen ver-
I scheept worden zoodra scheepsruimte be-
| schikbaar is.■'.'.-. *'■■'■• -s\

Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dr.t .de onderteekehing van de overeenkomst bi- |
treffende den invoer van de tarwe en h'tvleesch reeds een uitgemaakte zaak is'.
I Voldoening wordt 'uitgesproken over de '
bartehjkheid"; waarmede de onderhandehn- '

gen werden, gevoerd. • ■' '-.

De nota verklaart, dat-de invoer„van de* *katoen, het iVleesch-- en de- tarwe de eerste'"etappe vormt van eei? »,uitgebreider plan
van handelsbetrekkingen, dat door de re-geeringen van Spanje en-,Argentinië wordt
bestudeerd'en dat zal worden

'

uitgevoerd
in het belang van beide landen en,van be *

tere betrekkingen 'tusscheh "Spanje' en hetgroote land aan de Rio de Plata". !

Het nieuws Van de onderteekening van
de overeenkomst werd in Spanje ten zesr- Jste toegejuicht,, daar de broodrantsóenen
aldaar uiterst klein z}jn. ' . r. >

Deze onderhandelingen vormen den be- .
langrijksten stap, die tot dusverre door
Spaansche regeering werd genomen ter op-
lossing van het vraagstuk der levensmid-
oelenvoorziening, dat het ernstigste pro-
bleem is, waarvoor Spanje, zich momenteel
ziet gesteld. . •*:.••

„Wegen” en „boomen”
Een goede camouflage-methode ia j om

over het vliegveld wit zand te stropien,
waardoor de wielsporen in het gras niet
meer zichtbaar zijn. Het veld lijkt dan wel
getransformeerd in een, bouwland. " ,-T; *

Men kan ook „wegen" op het vliegveld
aanleggen, door het ■ gras tusschen do
'wielsporen te schrooien. Vanuit de, lucht

- zijn deze nagemaakte paden bijna niet'
, van de werkelijke té onderscheiden. Het-
zelfde effect is te bereiken met . verf,
waarmede ook vaak „boomen" - worden
nagebootst. .Een vlieger, die over een al-
dus gecamoufleerd veld vliegt, denkt, dat
hij. boven een terrein met, wegen en
boomen-zit; waaraan hij zijn bommen

'. niet behoeft te verspillen....'
• . Een derde* methode, welke de Russen

\in Spanje met succes toepasten, was
* het. aanleggen van een imitatie-vliegveld,

terwijl 'het werkelijk-terrein als-boven
■ aangegeven werd gecamoufleerd.' Voor
dit doel kapten zij een' vpen vlakte, op

■ enkele kilometers afstand van het vlieg-
veld, dat ze gelijk maakten. Een windzak,
een landings-T, een- gebrekkig gecamou-
fleerd loodsje en enkele afgedankte 'vlieg-

] tuigen'geven het'geheel een cachet van
echtheid, dat de vijandelijke vliegers
volkomen misleidt -. - •

Deze methode schjjnt ook door de Duit-
schers iri Holland te worden gevolgd: de
couranten hebben tenminste herhaaldelijk
gemeld, dat papier-maché- en houten vlieg- 1,
tuigmodellen bij honderden tegelijk worden
aangevoerd." • '

"

, Hoé vliegtuigen • gecamoufleerd ' worden
zal iederee'h weten: de schutkleuren worden
boven de vleugels en den romp ■, aange-
bracht, terwijl men om alles te.,vervolmaken
öen karakteristieken T-vörm kin wegnemen
door tusschen staart en vleugels zeildoek
te spannen, welke, eveneens van schut-
kleuren zyn voorzien. Dit laatste natuurlijk
alleen, warineer de vliegtuigen op den grond
staan. '..'"■' ~

•' %■'/
Deze „Russische" camóuflagevorm — om

het nu maar eens zoo te noemen — heeft
ook in de andere landen toepassing gevon-
den, waar. men nog een stapje verder is ge-
gaan: ''..,.,, •

Engeland bijv. houdt er van .om zyn
vliegvelden iri bouwland met heggen -.- te
transformeeren en door'het juiste aan-'
brengen van de schutverf heeft mén-,daar-
mede bijzonder goede resultaten geboekt.
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Stichting „Nederland ter Zee”
Voorgeschiedenis

' Ongeveer gelijktijdig werden, kort na het
uitbreken van .den oorlog/ te Soerabaia 'en
te Batavia voorloopigé cömité's. opgericht
met het doel, de Indische burgerij pp te wek-
ken meer belangstelling, te töonen voor het',
lot van ónze zeevarenden, vooral voor die-
genen onder hen, die door dezen oorlog vol-,
komen van hun huiselijken haard zgn afge-
sneden en ook In do plaatsen, waar zq voet
aan wal zetten'geen familie- of. vrienden-
kring vinden, waai zij na hun lange reizen
«enige rust ,en verpoozing zouden vinden.
Ook de ontspanning, waarop de zeeman'aan
boord van zyn schip onder de omstandig-,
heden, waaronder nu gevaren wordt,' zoo
veel recht heeft, kreeg aandacht. '.-■•. ~.

-

Belde cömjté's,-welke van elkanders, be-
staan niet-af wisten, wendden zich tot den
Commandant Zeemacht, die de. vertegen-
woordigers dier 'cömité's met elkander in
contact bracht. .'."s*. '. . • ■

' .Onmiddellijk werd besloten tot Volledige
samenwerking. Deze werd nog vergemakke-
lijkt toen achteraf bleek, dat beide cömité's
voortbouwden, op'een gedachte, welke het
eerst is opgekomen bö den heer L. A. van
Nifterik te Soerabaia, die zich met zjjne
cchtgenoó'e bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt, doch tenslotte Hot de conclusie
moest komen* het niet meer alleen af . te
kunnen: om onze, overal ter wereld varende,
schepen te kunnen bereiken,' was een we-
reldorganisatie " noodig.

De oprichting van een de twee cömité's
overkappende organisatie had geen zin, zoo
lang nog geen oplossing was gevonden voor
het vraagstuk, hoe de actie moest worden
gefinancierd. i-.,.

:
-

~

Toen echter het plan er eenmaal was,
-werd aanstonds groote medewerking onder-'
vonden van de autoriteiten.

••In dit verband mogen in het .bijzonder
worden genoemd de heeren; ' .

Mr. H. J. Spit, vice-president van den
Raad van Ned>-Indië, Z.' Exc. Dr. H. J.

, 'van Moök, directeur van Economische
Zaken.Vice-Admiraal C. E. L. Helfrieh,
Commandant der Zeemacht, en A. F.
Vas pias, wd. president-directeur a der

Dank z\j de medewerking van deze
r.eeren werd bereikt, dat H. Ml de Koningin
uit de middelen van het Koningin Wilhel-
minafonds een bedrag Van' ƒ 50.000.— be-
schikbaar stelde voor de zeevarenden ter
koopvaardij, - van welk bedrag ƒ 25.000.—
werd gereserveerd vopr.de in Nederlandsch-
Indip op te richten organisatie. Door H, M,
<jë Koningin werd daarbg het 'verlangen
geuit, dat ook de
en vooij. het beoogde doel zouden* ; contrl-
bueeren, aan welk verzoek de scheepvaart-
maatschappijen prompt en jop royale .wljzii
.voldeden. , ' -..,'-.■■ * "

Eén dag .na het bekend worden van dit
verblijdende bericht,werd overgegaan tot de
'oprichting van de Stichting' „Nederland
ter Zee", welke naar werkzaamheden aau
ving met een kapitaal „ van ƒ 50.000.—,
De'Stichting'werd op 15 October 1940 op-
gericht door den heer J. Bósma Sr., gepeua.
schout-bij-nacht, die-zicb op verzoek van de
'beide voorloopigé' cömité's met de leiding
van de organisatie belastte. v

* De vorm van een stichting werd gekrt-

le. teneinde- rechtspersoonlijkheid te ver-
, krijgen, hetgeen o.m. géwenscht was in

verband met het beheer der geldmid-
,. ' delen.' ■' * *-,*..

*

- <

2e. omdat.reeds aanstonds werd beoogd.
..' een organisatie In hét leven te roepen,

'Welke ook na afloop van den oorlog
kan blijven voortbestaan. '

in den raad van bestuur der stichting
hebben thans zitting dé heerenj '~,.■■* ,"'
J. Bosma Sr., voorzitter; . . ,

W. van Enst, secretaris-thesaurier; J. '

N. E., van de Stadt, voorzitter, van het
, Werkcomité Batavia; .'"' ;U

• L. A. van Nifterïk, voorzitter van het
'. - Werkcomité Soerabaja; . >.'

J. 't Hart, vertegenwoordiger der Stichting,
. ' Singapore; • ■' . '

Raden Mas Toemenggoeng Moesono, Regent
,
; van Soerabaja, in het bijzonder in ver-

«.
met ket contact met Indonesische

•".-'• zeevarenden;
R. de; Grave,'* vice-voorzitter Werkcomité
"„ Makasser; ..'• 't.

'■-
Ir. J. A. A. Hoefnagels,'voorzitter Werk-

> • comité-Medan; ■>.'■ ,

Kapt. ter Zee C. H. Brouwer, in de plaatd
- ." van overste J. J. L. Willin'ge, die door

i overplaatsing zijn functie in den raad
van-besèuur moest neerleggen. .'-T^

■■'.'''De arbeid.
Het 1 eerste werk van den raad van be-

stuur was, een organisatie in het leven te
r.iepen in" de Vereenigde' Staten, waartop
de, bemiddeling werd ingeroepen van den
heer E. C. Zimmermah, handelscommissa-
ris voor Nederlandsen Indië te New York,
'die deze zaak met groote voortvarendheid
heeft ter hand genomen, zoodat daar reeds
op 13 November;het Nederlandsche zee-
manshuis door onzen gezant in de Veree-
ligde Staten kon worden geopend geheei
bekostigd uit vrijwillige bijdragen van den
Nederlandschen handel. Men herinnert
zich, dat'H. K. H. Prinses Juliana tijdens
Haar bezoek aan , Amerika.'ook het zee-
manshuis niet vergat..

i
>

In de. tweede plaats werd onmiddellijk
overgegaan tot een organisatie van boe-
kendistributie over de koopvaardijschepen,
waardoor de opvarenden eenige" ontspan-'
ring aan boord zouden kunnen genieten.
Deze' boekeninzameling werd geconcen-
treerd te Batavia; de distributie der boe-
ken geschiedde,-voor zoover de koopvaar-
dijvaart betreft, voornamelijk te Soerabaia.
Dit. was een zeer omvangrijk werk,. dank
zij dermate, waarin de.boeken werden af-
gestaan.

Allereerst moest orde worden geschapen
in' de enorme beschikbare li-
teratuur. Aanvankelijk leverde dit eenigo
moeilijkheden op, dat ook hier was de er-
varing de beste leermeester. Een Euro-
peesche kracht en een groot aantal oppas-

wprH?n', jn d'enït genomen. Dank sij
dp medewerking van de commissie voor j
het Rechtsverkeer in Oorlogstijd werd in
Batavia de beschikking gekregen over.
kantoorlokalen. Vervolgens werden de
boeken geordend en beoordeeld door lee-
raren van Middel Dare Scholen en andere
krachten, dié zich hiervoor vrijwillig;' en

belangeloos beschikbaar stelden. Deze "boe-
kencpmmissie, welker arbeiql wij kort ge-
laden nog uitvoerig' beschreven staat „on-
der leiding van den heer H. V, Quispel,,
die ook eenige malen door de radio eetf1

verzoek richtte, tot de om boeken
beschikbaar te.stellen..,-. 4 i;;:

s
»; •;

?. Deze boekeninzameling. geschiedt niet
uitsluitend voor de koopvaardij, doch
eveneens voor de Koninklijke .Marine en
onze strijdkrachten in Engeland, alsmede
voor ónze overige landgenooten, die tij-
't'ë'ijk in Groot-Brittannië. een toevlucht
moesten zoeken, m . •

~.

In de derde'plaats werd aanstonds een
aanvang gemaakt met de verstrekking van

, Kers'kisten aan : de koopvaardijschepen.
Hiermede belastte zich "het Werkcomité

Soerabaia, Een bijzonder moeilijke taak; als
men weet, dat het comité niet in alle ge-
vallen precies wist waar de schepen zichbevonden en maar op hoop van zegen naar
<?nkele buitenland iche havens, waarmis*-
tchien Nederlandsche schepen zduden kun-
nen liggen, Kerstkisten zond. Alles bijeen
werd het een groot succes, want uit een
groot aantal brieven van gezagvoerders
en opvarenden blijkt duidelijk hoezeer men
dezp verrassing op prijs heeff j gesteld.'Voor de drie hierboven genoemde doel •

einden was uiteraard reeds zeer veel geld
/•codigi Door'giften van vereenigingen en
particulieren was het''werkkapitaal intüs-
bchen aangegroeid tot f 60.000.—, waarvariechter tegen het einde van het jaar reeds
ongeveer ƒ 45.000.— was uitgegeven. In
verband- hiermede besloot de raad vanbestuur met den uitbouw der" organisatie
té wachten totdat een overzicht zou z\jn
verkregen omtrent de geldmiddelen, waar-
ever in de, naaste, toekomst zou kunnen
worden beschikt. In December werd, voor-
al dank zij de krachtige medewerking vanden heer Spit, vernomen dat H. M. de Ko-ningin andermaal / 50.000.—- uit het.Koaingin Wilhelminafonds 'jer . beschikking,
van de stichting stelde. De financiën"
vormden zoodoende niet langer een belet .-

sel voor een verdere „uitbreiding van hetwerkterrein der stichting.
Voor zoover betreft Nederlandsen-tndië

heeft de stichting thans werkcomité's inde havens Batavia, Soerabaia, Medan," Ma-kasser, Padang en Tjilatjap. Vopr zooverbetreft het buitenland, heeft de stichting,
afgezien van : de Vereenigde. Staten en Ca-
nada waar ook tehuizen voor zeelieden ter
koopvaardij werden gesticht, „filialen" inSingapore, Bombay en Bangkok. InAustralië geschiedt.de zorg-voor de zee.
varenden ter kopnvaardii'reeds door bet.sNetherland Relief.Fund". Over de vraag
of deze actie alsnog zal worden onderge-bracht bij „Nederland ter Zee"; vindt nog
overleg plaats met-den Consul Generaal
aldaar. In Afrika en verschillende Britsch-Indische havens zullen vermoedelijk reedsplaatselijke afdeelingen'zijn "opgericht. Hetis nll. bekend dat reeds .stappen zijn ge-

tot de oprichting Van eén werk-comité te komen, doch omtrent de opïrichting werd nog geen definitief bericht
l ontvangen, 'doordat de., communicatiethans meer tijd in beslag neemt dan vroe-
ge/. In elk geval blijkt wel, dat de stichtinglangzamerhand een wereldorganisatie isgeworden.. '

. Een zeer belangrijk onderdeel van hetwerk der stichting is de verzorging van heti Koopvaardij-kwartier, „ten aanzien waarvanI nauw.wordt samengewerkt met de Nirotn. '
j De aanvankelijke, stroom van critische op
merkingen over dit Koopvaardij-kwartier is
thans vrijwel opgedroogd, terwijl daaren-tegen het aan'al uitingen en waardeeringvoortdurend toeneemt. Het spreekt van zelfdat ook in dit opzicht hpt eerste begin het
moeilijkst was. Het streven is er echter op-gericht om het zooveel mogelijk eiken zee-man paar den zin te maken, zoodat steeii3naar verbetering werd en. ook wordt ge-
streefd. Suggesties zijn dan ook steeds wel-kom en gegronde pritiek kan slechts totbereiking van het beoogde doel geraken.

De plaatselijke acties.van dé verschillen-de werkcomité's loopen 'zeer uiteen. Zg om-
vatten o.a. bezoeken aan ondernemingen er-fabrieken; logeeren in de bergen;. auto-
tochten door de stad; bezoeken aan huisbij zich daartoe beschikbaar stellende fa-milies; organiseereh van gezellige avondenin zeemanshuizen; bioscoopvoorstellingen;
belangs'ellingen toonen voor zich in zieken-huizen bevindende opvarenden.

Het succes is reeds zeer groot. Niet alleenwat betreft het aantal particulieren dat zichgaarne met den zeeman wil bezig houdon
— soms overtreft'-de aanvraag naar hen het
aanbod! j— maar ook komt dit tot'uiting
in de waardeering van den zeeman voor "de
pogingen om hem 'zich zoo thuis mogelijkte doen voelen. ; i ~.

.Met talrijke organisaties wordt op zeer
aangename wijze samengewerkt, bijv. met
verschillende .afdeelingen van de C.0.V.1.M.
met de Stichting „Zeemacht", met de Ned.
Ind. Vereeniging Michiel Adraenz. de Ruy-
ter, „Onze Hoop" en met „Sterre der Zee".
Ook wordt in verschillende plaatsen steun
ondervonden van „Onze Vloot". En verder
dient hier natuurlijk nog melding te wor-
den gemaakt van .hetgeen de scheepvaart-,
maatschappijen zelf reeds voor al haar per-
soneel doen, wat ook ter zeerste wordt ge-
apprecieerd. " •V*r :'-;-y.'

-Het werkterrein der stichting wordt
voortdurend grooter. Het zal stellig . nog
eenige maanden duren, vóór de organisatie,
zooals de raad van be3tuur zich die heaft
gedacht,'zal zijn voltooid. "

.:;''•:=.

■Zeer verblijdend is daarom dé toenemen-
de belangstelling voor het werk der stich-
ting van de zijde der Indische burgerij, blij
kende o.a. uit het binnenkomen'van '. ver-
schillende groote en kleine giften van par-
ticulieren, dié daarmede blijk wenschpn te
geven van hun waardeering voor het werk
der stichting.'

Zéér groot is ook de belangstelling in de
planterswereld. Dit is nog dezer dagen ge-
bleken uit het resultaat van een enquête,
ingesteld door het Algemeen , LandbouwSyndicaat. Talloos zijn de ouuemeiningen:

j die zich van ganscher harte bereid hebben
verklaard zeelieden als gewaardeerde gas-
ten te logeeren te hebben.. -..-.'

Wat betreft de samenwerking met de vak-
vereenigingen, moge met. eere worden 'ge-
noemd de Vereeniging voor Gezagvoerders
en Stuurlieden ter Koopvaardij, welker

voorzitter, de heer C. M. Bakker," reeds ver-
scheidene, malen waardevolle adviezen 'heefl
gegeven aan den raad>van bestuur. 1.
'Dé heor'G. dé Raad'van* de'Vereenigi!l .?
voor Scheepswerktuigkundigen '~." toonde
eveneens zjjri belangstelling door zich'be-
schikbaar te stellen om op gezette ■ tgden
een toespraak.te houden'tot de zeevaren-
den voor de Nirom-microfoon. £■ ■ •''•;'.

'■ Opgemerkt moge,nog gorden," dat. uit-
eindelijk 'de stichting niet slechts beoogt
zich het lot 'aan 'te trekken van den zee*mt.n'
uit Holland, maar om iederen zeeman, die
er nu toa bedraagt dat Neerlahds vlag zich
op alle zeeën blyl't yerioonen. Ook alle ze<3-.
lieden der Indische scheépvaartmaatscnap-
pgen behooren zonder uitzondering .daartoe.
In dit beginstadium spreekt het echter' van
zelf, dat het eerst diegenen aan bod komen,
die geheel \en al van hun .

naa3te fa-
miliever wanten zijn versloken. Maar •' het
einddoel omvat allen. ''." ■,

' ! - ■
Het adres der Stichting is: Molenviiet

West 8, Batavia Centrum. *."•;,
Door de • directie de£ N. V. ' Koninklijke

Pakétvaart-Maatschappij werd ivoor ,' het'
werk der Stichting beschikbaar gesteld 'de
heer P.G.J. Muller, die tevens optreedt a!a
secretaris van het Werkco'mité Batavia der
s'ichting, en uitstekend wérk'heeft ver-
richt, tv f,. ■■;,■■-■ -

~. >* •» < 3v
Met deze uiteenzetting hopen wg de be-

langstelling 'Van de Indische burger-g voor
onze zeevarende Nederlanders nog meer ie
hebben gaande gemaakt. Het werk ' der:
stichting ren'het-lot vaa den zeeman ver-
dienen ons aller aandacht,' - zich, démó'n-
streererid in" de • beschikbaarstelling van
lectuur en of onthaal van den zeeman'om
hem voor eenigen tijd uit zijn werk te ver-
plaatsen naar een hartelijke qn gastvrije
omgeving, waar hg zich thuis voelt, ett niet
'ais een vreemde bezoeker. -'• '•' '

! Indië moet „koopvaardij-minded" worden
én het is, reeds op den goeden' weg. '-~.

Ontslagen bij de
B.P.M.

,1 '

Het Volksraadslid _de heer J. H, Smit
zond de volgende schriftelijke vraag in: •

Steller zou gaarne de volgende vragen tot
de Regeering willen richten: <t
a.' ,Is het der Regeering bekend, dat de

» B. P. M., bij ontslag van personeel, ook
' na 10 Mei-1940 vasthoudt aan artikel
* 1$ sub 3 harer algemeene bepalingen,

waarin is vastgesteld, dat de. aanspraak
van ontslagen geëmployeerdenop.vrg-

+ en. overtocht naar Europa voor zich-
zelf en hun gezin alsmede op reisgeld
gedurende .den'overtocht, vervalt in-

-—dien daarvan niet binnen zes maanden
gebruik wordt gemaakt,, terwijl de

: geldswaarde der passage niet wordt
..uitgekeerd?

b. Is de Regeering in staat en bereid de
maatschappg tot éen andere gedrags-

' lijn te brengen? *'

Ontwikkelingen
ontspanning

"In een tijd, waarin van het .leger belang-
ruk zwaardere diensten worden gevergd dan
in rustiger en vrediger dagen,' is het nog
meer dan gewoonlijk noodzakelijk-den goe-
den geest in, het Leger niet a*lleen té on-
derhouden, maar dien zoo mogelijk nog be-
ter; te maken. ~

"

• •-
~ -

..
.

Dank zij de belangstelling'welke de bur-
gerij voor het leger heeft, is ér op'dit pust
reeds Verdienstelijk werk tot stand ge-
bracht, doch voornamelijk kwam deze-zeefte waardeeren arbeid het Europeesche eic-tnent in het leger ten goede.

Het is te begrijpen dat de ontwikkeling'
en ontspanning in het leger" fioe welkom
het particulier initiatief tèn déze ook mogezijn — wil de op'dit gebied verrichte arbeid
inderdaad alle landaarden in het leger in
geljjké mate ten goede 'komen —' niet uit-
sluitend aan het particuliere inzicht kan
worden overgelaten. .■■"•. , .»

In verband hiermede is thans bg' het D.,V| O. èen afzonderljjke, organisatie opgezetwelke de ontwikkeling en ontspanning dermindere militairen van alle landaarden zalbehartigen. Deze organisatie zal worden ge-
noemd „Kantoor O. & O." •

Het i 3 de bedoeling het daarheen te lei-
den, dat de soldaat de gelegenheid zal heb-,
ben zijn liefhebberijen te. blijven uitoefenen,''
zijn vrije uren nuttig te besteden en hem
de kans te geven zichzelf gezonde ontspan-
ning te bezorgen." '.'--',

In algemeeneh zin dus belast het kan-toor O. en O. zich met het scheppen van■Ie gelegenheid voor den minderen militair,
onverschillig van welken landaard hij mo-
ge zijn, zijn vrijen tijd op voor hem aange-
nanje en nuttige wg"ze te 'vullen, zijn zede-,
i'jke, verstandelijke ën lichamelijke ont-
wikkeling uit te breiden en de geestelijke
paraatheid van het leger in het algemeen
te 'verhoogen door het bevorderen «van een

kameraadschappelijken corps-
geest. . V- .•','. ï'\ ■ -'. .

;

De centrale organisatie is reeds bezig
met dé oprichting in de verschillende gar-
nizoenen van plaatselijke werkcomitéa,
welke zich tonder leiding van den,plaatse-
lijk militair commandant met de Ö. en O.
der militairen in den ruimsten zin des'
woords zullen bezig houden. "

*

Natuurlijk moet op betrekkelijk; be-.schilden schaaf worden begonnen: óp het
ougenblik echter worden reeds-van, Ban-
t'oeng. uit weekend uitstapjes ondernomen
in verschillende richtingen. , ,

;Zonder twijfel zal deze organisatie, waar
reeds herhaaldelijk overtuigend bleek,
aceveel belangstelling de burgerij .koes-tert voor de 'ontspanning.der mindere mihtairen, ook in de toekomst de 'sympathie
Lebben der burgerij en zullen velen de ge-
legenheid om — nd de centrale organisatie'
:in het leven is geroepen — in eigen krinrf
h-eraan mede" te werken, met beide handen
aangrijpen. "

HAAT EN HUICHELARIJAls de vos de passie preekt....
Mede 'naar aanleiding van den brief van

het-bestuur der C. O. V. betreffende uitin-
gen van gevoelens van Haat. jegens den
vijand, schrijft A.Was in het - 'Algemeen
Katholieke Weekblad voor Nederlandscli-
Indië „De Weg": •', '.'.;--■

Er is.onlangs een .protest opgegaan le-
gen sommige al. te platte en banale uitin-
gen van haat en wraak-zucht tegen

, de
overweldigers van ons Vaderland. Terec.it
werden zulke ontboezemingen veroordeeld
als gevaarlijke excessen, uitingen van Ver-
ruwing, en onbeheerschtheid, waartegen wc-,
in deze dagen bijzonder waakzaam dienen
te zijn. Ware innerlijke beschaving ve'r-

.loochent zichzelf nooit, zelfs niet in de
meest hartstochtelijke uitingen van de hef-
tigste gevoelens. ' ■•

Een frappant vóorbeeldwvan deze waar-
heid vinden we in Churehnl. Niemand kan
den vijand-zoo meedoog'enloos fel én strie-
mend afstraffen als hh, en toch blijft hij
steeds „every inch a gentleman", steeds
een heer van kruin. tot voetzool en daar-
om juist maken zijn woorden op een onbe-
vooroordeeld mensch veel dieper en blijven-
der indruk dan het hysterisch gebral en
gevloek uit Berlijn of Rome. ■■■�•..

Toch is dit euvel — achterbuurtmanieren
in de ontboezeming van overigens nobele
gevoelens — nog niet het meest verontrus-
tende in deze dagen.. "- ' \ '

- | Er zijn 'menschen, bij wie de geruststel-
lende'berichten, die «j uit het, vaderland
vernemen .een heel verkeerde reactie'. op-
wekken. , : och", zegt meu/„het schijnt .v>g-
al mee te vallen", én dan, is de. conclusie,
„nu. ja het gaat hierr zooals overal, ook
onder, de Duitschers zijn goede en slechte
elementen het is ten slotte niet eerlijk, allen
over één kam te scheren". . :'. :

Nu kan: het wel waai 1 zijn, dat in >elfi
gevallen zulk een oordeel voortkomt uit
een soort snobisme, de zucht om nu eens
cp te vallen en de aandacht te trekken dooi-
zich niet aan te sluiten bij de algemeene
opvatting. Maar toch'is zulk éeh oordeel •-'-

ei) vooral het uitspreken van zulk een met-
n!ng in het publiek — uiterst gevaarlijk er.
noodlottig. Het bereidt den weg naar bems-
ting: „het is zoo erg niet als we verwacht-
ten", en dan is het maar. één stap naar de
volledige overgave:. „het is wel geen ideale
toestand, maar laten we ons in" 's heme's-
naam maar schikken in het onvermijder
»jke". . •,

■'
\ v ;

We laten de 'waarde van de berichten
uit Holland nog buiten beschouwing, God
alleen weet, met welk een angstvallige zor£
de uitdrukkingen door de schrijvers geko-
zen zijn om toch maar zekerheid te hebben,
dat.zy de censuur zouden passeeren, of ook
om ons hier toch maar gerust te stelleu
over hun lot.

Maar de gevolgtrekking, die. wij hier in
enze lichtzinnige oppervlakkigheid uit de-
ze .berichten trekken: „ér znn ook goedo
Duitschers in Holland", is absoluut valsch.
.Het is wel mogelijk, dat onze landgenooteh
in het Vaderland meenen wat ze zeggen,
dat het optreden der indringers nog al mee-
valt, maar dit is een bewijs te meer voor de
HChijnheiligheid en verdorvenheid van het
nazi-regiem. •,■.••..,'.'•':•'■

,

•'.•; ''-•',

ft'.Er zijn geen goede, , geen . welwillende,
geen meelevende Duitschers ' in Holland,

een enkele uitzondering onder de gewonesoldaten, —j onschuldige slachtoffers van
de tyrannie — daargelaten. Maar niet on-
der leidinggevende, niet onder de verant-
woordelijke figuren. ' ■
- Wanneer We-dit beweren, laten we ons

niet meesleuren door verblinden haat, maar
juist ons nuchter- verstand, door bittere
ondervinding 'geleid, Waarschuwt ons tegen'
het dreigend gevaar van verleiding door
gehuichelde welwillendheid en vriendelijk-,
heid. Want we moeten er toch allen na
overtuigd zyn, de mannen, die nu leiding
geven in Holland, zijn uitgelezen partijle-
den Van de Hitlerbende. ~

Zg zijn niet alleen met hart en ziel sver-.
knocht aan het regiem, zy zijn niet alleen
diep doorgedrongen in de theorie en ge-
schoold in de methode, maar hun trouw is
jarenlang beproefd in de meest volkomen
overgave van hun wil aan die van. hun
leider. Zijn wil, zijn willekeur in hun hoog-
ste wet altijd en in alles. • '

Zy zg"n veel erger dan'karakterloos, z\j
zijn gewetenloos, bereid tot iedere misdaadtot ieder verraad. Ja, zelfs met geraffi-
neerde, zelfdwang hebben zij het hoogste ot-ter gebracht: het pruisisch-brutale machts-vertoon te onderdrukken, om.in staat te
zijn, wanneer hun Führer dat vraagt, op
te treden met gluiperige vriendelijkheid en
valsch vertoon van mild begrepen. .

Vergeten wy het nooit: zij zijn de waar-dige rotgenooten van de vijfde colonne uit
de Meidagen: die degelijke kooplui, dio
gemoedelijke dikzakken, die gezellige bier-buiken, die vertroetelde vluchtelingen, die
onze gastvrijheid misbruikten, om onzen
jongens hun kogels in den rug te schieteü.Ja, we doorzien hun zoet gefluit en ge-
fleem, hun gedraai om zich aan te passen
aan de Hollandsclie mentaliteit, hun „hu-
maan optreden tegen de onzen in de con-
centratiekampen". Zij zien nu in: hun lom-
pe vergissing tijdens den inval, door hun
struikrooversmanirren in de jacht op. ón-
ze Koningin, door hun beestachtigen moord
op de duizenden Rotterdammers.

Nu begrepen z\j hun' misrekening: zoo
kunnen zij de Hollandsche trouw niet
murw slaan. En daarom komen ze hu als
de .vós, die de passie preekt. Daar komen
ze. de kussende Judassen en feemelendo
Farizeërs, de zalvende predikanten ' van
ret „positieve christendom," de meeslee
pende leeraren -van de nieuwe . orde, de
godlasterende profeten vau het nieuwe
rijk, sprekend in naam van den vader der
leugentaal, in nacm van hem,' voor wien
nooit een belofte heilig was, die ons in' de'
meest ontroerende verzekeringen eens be-
zwoer, dat hij onze neutraliteit zou-eer-
biedigen. .

• " . .'

Zullen wij, nuchtere-Hollanders, w\j, die
hier in, ons vrije. Indië nog ! vrij kunnen
denken en spreken, ons door zulke mannen
laten bedreigen, zullen we, na alles wat
we hebben ondervonden, ons nogmaals la-
ten verraden? . '."*■■

We hebben niets van de overweldiger}
te verwachten als'onderdrukking en ver-
volging. Let op hef einde: het zal en kan
niet zijn een vrij Holland *?s vriend,-bond,
genoot en beschermeling van ee'h machtig
Duitsch wereldrijk. Maar het einddoel zal
en kan niet; anders zijn, dan: volkomen in-

schakeling van Holland in het hazisysteëm,
wcar ; geen plaats meer is voor .de' HoJ-
landsche vrijheid, geen plaa's meer voor de
christelijke levensopvatting. Ê

"We waren steedsizoo trotsch op- ds
uitingen van het'machtig katholiek orga-
nirme van óns Vaderland. Maar zuilen we
dart 1 met berusting toezien; wanneer-dat.
ai'es met den ondergang bedreigd wqrdt?

Pantseren wij, dan' ons* hart tegen alle
weekhartigheid,'■ tegen alle ' berusting, te-
gen alle verslapping van onze. strijdvaar-
digheid, tegen alle instemming met een
ichijribaar\ gematigd e"n bezadigd oordeel
ever de overweldigers in berichten uit het
Vaderland. " V» '-; -

'

Verdraagzaamheid ia hier uit den booze,
zoolang we in.de kerk bidden: '• ',

„drijf .Satan en de andere bóoze geesten,
die tot verderf der zielen over dé werel-J
rondgaan, door de goddelijke kracht in de'
hel terug.'Amen!" -

" /■'• '.
,

'
;

.'-..
'- «j 'A

(Inderdaad. De vgand is en blijft de
vijand. Overal en öp ieder', uur. — Red.
Sum. Post). • ; . *.»■

10Februari 1837
Het is vandaag (zoo- schrijft de „Java-

bode" van 10 Februari) precies honderd-eneer jaar geleden', dat de nog niet eens
zeveotienjarige, Prins ' Willem Frederik
Hendrik der Nederlanden, een kleinzoon
van Koning Willem I. te Batavia voet aan
wal zette. En dit feit is daarom zoo belang-

omdat hijgde eenige Oranjetelg is ge-
weest die een bezoek aan' Nederlandsen-.Indië heeft gebracht. -

Op 9 Februari 1837 arriveerde hg aan
boord van het fregatschip Zr. Ms. „Bello-
na" op de reede van Batavia;, Den volgen-
den morgen ging de jeugdige Prins met
kapitein-ter-zee Arriens, die.de leiding en
verantwoordelijkheid van deze "reis droeg,
aan wal,om zich naar de stad te pegeven.
Hij .vertoefde- er slechts enkele dagen, om
daarna een uitgebreide reis over Java-en
d "or den Archipel aan te vangen. Tal van
ontvangsten' bij inheemsche, vorsten, para-

dp», diners, bals en vuurwerken werden te
z'jner eerè-gegeven. Nu en dan'leverden die
echter wel eens moeilijkheden op, daar men
eigenlijk niet ingesteld' was op bezoekers
van koninklijken bloede. ' 3

Op 22 Augustus keerde Prins Hendriv
naar Batavia terug. Toen begonnen daar
de'feestelijkheden. Op 24 Augustus had eed
groote parade op het Waterloo-plein ter
gelegenheid van den verjaardag ~van den
Koning plaats. ;' •

Ook legde hij den eersten steen ' voor
den bouw van de Citadel „Prins Fréderik".

Later werd de. Prins waarschijnlijk doorhet overladen programma' en de vele feeste-
lijkheden ziek en vertrok hg naar Buiten-,
zorg, om daar tot rust te komen. Op '20
September scheepte hg zich wéér in aau
boord van de „Bellona", en vertrok naar
Nederland — prachtige herinneringen aan
en een groote. liefde voor het mooie ovti -
zeesche deel van het Koninkrijk meene-
mend. De belangstelling voor Indië heeft
I'rins Hendrik.zijn geheele leven behouden:
door zg'n bemoeiingen werd in 1850 begon-'
nen met de tin-exploitatie op Billiton en de
oprichting van de Stoomvaart'-Maatschappij
„Nederland" werd dpor hem warm aarlbe-
volen. Kort vóór zijn dood, in 1877, legde
hij nog groote belangstelling aan den dag
voor de plannen voor een haven' bij Priok.
De verwezenlijking heeft hg echter niet
meer mogen beleven.. ' >,: , ■

DE AMBULANCE-AUTO’S
VOOR DE STADS-EN

LANDWACHTEN
, W\j vernemen, dat het Centraal Comité

voor de Stads- en Landwachten met voort-
varendheid bezig'is de reeds door de in-
leggers der Postspaarbank voor dat doel
beschikbaar gestelde rente ever 1940 om
tè zetten in ambulance-auto's. Met de
General Motors werden te dien einde
onderhandelingen geopend en een schema
is samengesteld voor 6 groote . en 50 klei-
nere wagens, waarvoor'het tot nog toe-
verzamelde bedrag toereikend zou zijn.
• Uiteraard wórdt daarna nog de goed-
keuring van het Legerbestuur vereischt.

: Er. zijn- echter meerdere wagens noodig
en die spaarders, die nog geen gelegenheid
vonden een \ machtigingsformulier, welke

,óp alle postkantoren verkrijgbaar zijn, ' in.
te vullen zullen zich ongetwijfeld gedron-
gen voelen ook hun bijdrage voor ditmooie
en nuttige doel te leveren. Zoóals vanzelf
Spreekt zijn de 'geringste bedragen , aan
rente welkom!

,

. Zij,' die de rente over, 1940 reeds in hun
boekje hebben laten bijschrijven, kunnen
volstaan het bedrag der rente bij hét
postkantoor óp te nemen en. daarvoor
pestwissel te zenden aan'den .Directeur
der' Postspaarbank te Batavia (C) onder
vérmelding op den postwissel van: „Ren-
te 1940 — Weerbaarheid".

Ook de.aandacht van firma's en instel-
gen, welke een zekerheid bJJ de Postspaar-
bank deponeeren voor ■ Telegraafcrediet
wordt' nogmaals op deze actie gevestigd.
De hoofdkantoren zouden tevens hun
agentschappen kunnen machtigen de ren-
te op hun Zekerheidsboèkje-Telegraaf be-
schikbaar te stellen. Werd over de rente
reeds, gedisponeerd dan zal een postwissel
van harte . welkom zijn. •

De stand is thans circa f 118.000.—,
bijgedragen door ruim 17.000 inleggers der
Postspaarbank. De .actie wordt voortge-
zet! ' '.. i ■;••„•.' ' hï-.:* "

AMERIKAANSCHE MARKTENGESLOTEN
Reuter seint uit New Yprk dat heden, -12Februari,'alle Amerikaansche markten ge-

sloten zijn, » ,';'.•
.

'
'

'~

Wallstreet.
\

-

,*

*

»_«£ s s.lOFeb. HFeb.
Cit. Service '

* '
' 4% 4 '"'.

Preft. Cities 55% 55%Shell Union lli/8 n%Socony Vacuüm ... 8% 8%Standard OU of New Jersey' 34% 34'/g ..
Tidewater 9% qu.
Bethlehem Steel . " ' 82ex 80Republic Steel 19% is.-uU. S. Steel . ... , 623/4 60%Anaconda ' . > , 24% 23%Kennecott ?• 32% 32%Intern. Nickel 25% 24%Southern Pacific 9% 8%Union Pacific 79% 79Chrysler Corp. i' 65% 65%General Motors 44% 43%ex ..Hudson Motors l 4 4Curtiss-Wright .8% 8%Douglas Aircraft •.

' 69 68%United Aircraft. « 37% 37%I>u Pont de Nemours * 148% 146General Electric f * *37% 32% IStandard Brands \* -6% '6%Corporative Trust 2.36 2.33Slotstemming • ■ ■ 290.000 '.
Omzet .

"''

onregelm;
10. Febr.: opening vast. ■ . ;•*
11 Febr.: opening flauw, y', „ '"T
12 Febr.: markt gesloten. v,

DAGELIJKSCHE INDISCES
GOEDEREN.

11 Febr. 12 Febr.
Beden' "*

, 178.5 178.3
Onteren

t
> 178.4 178.5,

Vier weken geleden'. 180.2 180.0
5t weken geleden' 171.5 171.1
Baai» 18 Beptember 1931 100.- ,100.-

AANDEELEN. 'i%~"[
• De gemiddelde aandeelkoersen vol-
gens de Dov> i'met-berekeningen tijn:
*

• '10 Febr. 11 Febr.
Industrie (30 fondsen)l2i.l9 122.61
Bporen fl9 „

) 28.28. 27.92
PubL Util. (15 „ ) 19.89 19.61

De rubbermarkten
SINGAPORE.

'._.:,„„ :■» 12Feb. 12Feb.
'■.—' ..'• open. slot

Sheets spot 36% 36%
Maart 36% 36%
April-Juni '36% 36%
Juli-Sept. 35% 35%
f.o.b. Feb.-Mrt. 37% - 37V*
Blankets Feb.-Mrt. 33% —

*

Bark Feb. Mrt.
, 26% —

12 Febr. open.:.prüshoudend. ,

12 Febr. slot: pr\jshoudend. , i''■''•,'
LONDEN.

;.."■' 11 Feb. - 12 Feb.
Koop. verk. koop verk.

Opening
Markt ' :■: 12% — 12%
Sheets spot prysh. — t prjjsh. —

St. rib. spot. 12% 12% 12% 12% !
Mrt : 12y2 12% 'lZ>lit 12»Vw
April-Juni 12% 12% 129/ie 12»/ie
Juli-Sept. 12T/ie 12Pln 12% 12%' .
Oct.-Dec. \ 125/,„ 12% ,12% 12:/i«

11 Febr.: Na' prijshoudend verbeterde de
markt verder in verband met dekkingen en
schaarsch aanbod. Het slot was stil.

12 Febr.: De markt was ten voTTe prijs-
houdend op handelsdekkingsvraag en gere-
serveerdheid van de verkoopers.

LONDENSCHE EFFECTENBEURS
Londen, .12 Februari (Aneta Reuter'».*

De stemming op de Effectenbeurs was apa-
thisch in verband met de politieke onzeker-
heden, doch er was geen verkoopdruk.

Goudgeranden waren ongeveer 1/8 lager.
Kaffirs, Olies en Engelsche Sporen brok-
kelden alle af, doch de Industrials herstel-
een gedeeltelijk tegen het slot, ofschoon
zonder materieele

#

toename van'de belang-
stelling. :' ■-, • .1 .

De beurslui markeerden algemeen den
pas.,. '. ': il :.:•;. "s< •■":''•,", ' '' :'■*•-'. V''

Japansche Obligaties trokken ietwat aan. .

ZILVERMARKT BOMBAY
Slotnoteering in rupees en annas.

&.'*'■<? -:
;. *•' ' 12Feb. HFeb.

Cash; . ;•
" W-' , • ' «"VVerr. 21 Fèb. ''M/i. -'"'". «/, _■

Verr. 25 Mrt. 63/ j «3/.: ■
11 Fèbr.: markt gesloten. -~'.

.

•
12 Febr.: pryshoudend. ;.-■ Ck

OPBRENGST LANDSMIDDELEN
_••.-. Batavia, 13 Pebr. (Aneta). De opbrengst van de. landsmiddelen in December 1010bedroeg ƒ 52.500.000— tegen ƒ 57.3ÖÖ.ÖÖU.— in December 1939.'

L .
eg

-~cer *«».*»■
io<»o*n het totaal WaS in 194° de '°P*>renSBt ƒ 612.100.000.— tegen ƒ 536.300.000.—'in
Specificatie: ' i, December 1940 December 1939 Totaal 1940 ''Totaal lïtt<JBelastingen: 28.800.000- 360.100000.- .■• 303600.0001''Monopolies: |.300.000.- . 38.700.000— 39.100.00Q-Producten: . 7.200.000— 15.100.000— ' 77.800.000— . . 63.850.000-Bedrijven : ;,: -■ 7.660.000—. 7.700.000.—- 86.800.000— «3.000.000-Diversen: „5.60^.000^. 2^00.000-, 48.700,000.- 46.800.000-
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* HUIS VAN GOEDE FILMS '

*,H EDE N AV O N D 't
MALfelSCHE FILM r

(Kinderen beneden 17 jaar geen toegang)
1

SPOEDIG: MICKEY ROONEY 'J^Bl^J
in zijn grootste en mooiste rol sinda ,'•."«* \ S'*** 1i*'^S^
„Jongensstad"..'. in de brillante'vér- ..,"'

filming l van .', E I) I S ON's J EU G I>

„YOUNG TOM EDISON" l^4ËH
(VOOH ALLE LF.EFTIJDFN) jpilPÖ^^A^S^I^j

'. . . - ' ■ ' ■■'■■.'*IR O X Y: DONDERDAG v/h'laatst (Een voorstelling-aanvang 8 ü.j>
ANNABELLA en ROBERT YOUNG

ff Inde vroolijke en'pittige Metro-comedie:

"RTVTBS A T QTT ïTP (Kinderen.beneden 17
JÖ JtC i ïJr Jr\. Es \~> JL:JL !_� jaar geen toegang)

,'i REXSIANTAR:. / [

Vrtfdag • Dè sensatióneelè
expeditiefilm: • . •

ANGKOR
(Niet voor kinderen)-

JRIJDT VEILIG 1 Neem een
! AUTOVERZEKERING
; ook w ONGEVALLEN - POLIS,

kan U te' pas komen!' f , .., 127

Tele£ OCEAN
, 2000 Accident & Guarantee Corporation LtcL

JULIANAHUIS, ingang Kcsawan (Parterre)
'--- -'-- '- --•• "- '--■'■ - ; 5 '

VOOR GOED DRUKWERK
DRUKKERIJ VAREKA MP

Ook in wat wij een slechte tijd noe-

men, kan de verkoop opgevoerd

worden. Hiervoor is nl. alleen noodig
COURANTEN-RECLAME

IWs men KRUIDEN ROEMT wordt: .1
m Mevr.: "FRANSS GENOEMD! 5

Haar middelen bestaan reeds 40 'jaar!
Verkr.i teg.: RHEUMATHIEK eh
JICHT; SUIKERZIEKTE; _OBAT SE-
RIAWAN tegen diarrh. en ónvold.
spijsv.; MAANDSTOORN;: STOEL-,
GANGKRUIDEN; NIERZIEKTE /ei-
wit; nier en nierb. , ohstst. -enz.);
NIERSTEEN en GRUIS ook blaasst.; I
SEX. ZWAKTE; MALARIA; SLANK- ,

HEIDSKR. v. dames, niet lax. en zeer
zuiv.„ - IND. SPRUW; KRAAM-
VROUWKR. F 9.— v. 40 dg. - MAAG-
ZWEER; BLOEDZÜTVERING tegen
puisten, galjeuk enz. - 'ADERVER-
KALK., en vèrh. bloeddr. - GEEL-
ZUCHT; DJAMOE OESOES teg.div.
ingewandsz. - GONORRH. KR. -ZE-
iNUWZWAKTE ook slapeloósh. NIET
verdoov. - AAMBEIEN enz. in bus.
a F 3.— F 5.—; en F 7.50, voorts
EXCEEMOLIE F 2.50, HAAROLIE
teg. uitv. roos enz. F 1.25, AAMB.
OLIE ; F 1.25,' SERIAWANOLIE'(mondspruw) F 1.75. Boekje inh. ca
100 NOTAR. GECONTR. DANKB.

Depoth ouders te Medan: '.., 173
Chcmlcaliënhandel '-. „INSULINDE"

' IND. KRUIDENHANDEL, ■"■;
mevr.'a fransz. batavia; c.

NEDERLANDSCHi:
HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.V.t

HOOFDKANTOOR: DE FACTORIJ TE BATAVIA. r |||||

Kantoren in de voornaamste plaatsen van Nederlandsch-ïndië, Sttaits*'
Settlements, Burma, Britsen-Indië, iArabië èn het Verre-Oosten

Aanname van gelden ter plaatsing in rekening-courant en a deposito. '
k Reiscredietbrieven. — Travellercheques. — Moderne safe-deposit. ïv
k i .' ■•■ ■ '- ■ ■ ■ '» v i .-';'" .'" • •.- ' inn ,

i '*'•:"' > I *■'
' -' '..''-'. CV '

' * '■„.;..„ ■ ; '. -
'■ ■• : " .■ "

A«-, VT Tr DONDERDAG EN VOLGENDE AVONDEN : ■■ ■QRANJE: : , pRisciLLA -LAiNË
j in een buitengewoon vermakelijk Warner Bros',filmwerk:

EEN LASTIG HEER
.*""• ■~ .■" (THREE CHEERS FOK THE IRISH) v'-

Op waarlijk kosteliike wijze bijgestaan ' door: THOMAS MITCHELL-DENNIS MORGAN-ALAN HALE e.v.a. ■
Een amüsements-film welke een"en al charme;.en betooveririg uit-

" straalt....... met honderd complicaties, weike klaterende lachsalvo's
Ontketenen. '

," '". .•■-.■ö,
Vograf >eri zeer interespant Fox-Nieuwp. ;'fVoorallp leeftijden).

DEL I I DONDERDAG EN VOLGENDE AVONDEN:
baby: sandy on mscha Palier''•'"^"u^èïs
SA N; D|Y| I S A LA D Y
Op geestige wijze bijgestaan door een keur van sterren zooals:
TOM BROWNNAN GREX-EUGENE PALLETTE-BILLY GILBÉRT
en niet te vergeten de twee muzikale rakkei s uit „THE L'NLFRPL'P"'

.' die U niet alleen zulle i doen daveren van het lachen, maar bovendien' ,
"U zullen doen genieten van hun pittig samenspel op bas en accordeon.

(Voor; al Ie leeftijden)

p.n.Wvj SLECHTS DONDERDAG
,\J KIKJ IN ; Faramoui\t'» fascineerend en leerzaam filmwerk: >'■ ■

I,;INViTAjioN fO HAPPINESS'*
Met waarlijk meesterlijk spel van' Irene Dunne en Fred
Mc Murray. De meest charmantste liefdesgeschiedenis. De mooiste 'j \
romance welke ooit op zulk een overtuigende en fijne wijze; op het

' zilveren s> hei m werd vertoond. ', '.'' V
-:. *,

.

(Niet voóf kinderen beneden 17 jaar.).

OR I O N : VRIJDAG EN VOLGENDE AVONDEN : " _,-' *
f* WARNER BROS'' meest sensationeelê film van den laatsten tijd :

BEKENTENISSEN VAN EEN X NAZI SPION
..' '

- (CONFÜSSIONS OF A NAZI SPY) / v ..

:

met sterk en opvallend spel. der hoofdrolvertolkers: ■•:'■':' '-.'■"
EDWARD G ROBINSONFRANCIS LEDERERGEORGE SANDERS
Een waarachtige filrnsensatie, welke alle oezoekef-records der 1 laatste
jaren heeft gebroken.* ' *" j

Vooraf een buitengewoon belangwekkend Fox-journaal.
'-. ■-. ■■. •'

' ■ . - 'vv ' ;V {Voor alle leeftijden)
■rcsss3BMcs»«a»e=ecessxiMHDßßai^^KHHMMß^^BßaHai«aaißaß>
ORANJE SIANTAR:, donderdag voor het laatst :

- Een intens boeiende en .opwindende film
ONSCHULDIG VEROORDEELD

(YOU CAN'T GLT AWAY WITH MURDER)* ~

!

met in de hoofdrollen: *
•.,: *. i--'

HUMPHREY BOGART—GALE PAGE — HENRX TRAVERS e.v.a.
Een getrouwe verfilming van een dtr veelgelezen en bekende werken I

.

van LEWIS E LAWIS,. ex-directeUr van Sihg-Sing. ■-.., .'■_,'>
VRUDAG EN VOLGENDE AVONDEN: ■

S: ;.-

? De met énorm succes in Medan ( vertoonde, 20th , Century Fox ;super ',

productie geheel in prachtige kiemen opgenomen: \ AJE SS E JAM ES (De Wreker)
mét vier groote sterren inde voornaamste lollen • TYRÖNE POWER
HENRY FONDA —/NANCYJKELLY — RANDOLPtt SCOTfEen machtig»avonturen-epos vol vaart en ndemberierrerde sensatie;

ORANJE T.POFKai VRIJDAG: ' B
É ICA/S'l üIVÉ YOUANVTHÏNO BUTLÓVE BABY I

;■! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..£y
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Toen de oorlog losbarstte
Roode Kruis-organisatie inHollandbleek„in orde”

DAG EN NACHT IN TOUW
Tienduizenden bedden waren

beschikbaar

!—
'DeHaagscfie correspondent van„De Telegraaf" schreef op 21 Mei

tIWO aan zijn blad over den arbeidNederlandschc Roode Kruis
de oorlogsdagen.'Aan zijn

mededeelingen is het Volgende ont-

Ofschoon de oorlog, gelukkig, hiere lande slechts enkele dagen heeft ge-huurd, kan het Nederlandsche Roode
vruis met voldoening terugzien op denrèfelomvattenden arbeid, die tot dus-ter is verricht. • :*

.

. f <

|
*eöat is ons gebleken uU eenander-'Fs}sa met " •dn K * Offerhaus,- denf hoofdcommissaris voor hel ziekenhuis-v-Wfezen, die op uitvoerige wijze de voor-

• bereidingen en de uitvoering van de■«rarkzaamheden heeft geschetst. > t '
i«h,Dag en nacht is men met duizen-

■■ uiden in touw geweest om den medè-
«. vtmensch te diehen en nog altijd is ■"nJPT, dmk in de weer — van hoog
" 'C

l
!^ang voordat de oorlog uitbrak, wa-

;. rèh.J zooals men weet; evacuatiegebie-
-• ™h ,

vas,g€Steld. gebieden waarvan
/: »JRCht : worden aangenomen dat ze be-trekkelijk veilig waren voor de verple-
;r'gWg,van zieken en gewonden.

Ir n^r°9dra de oorlog losbarstte, werd
: evacuatie aangewezen een
,;■ n'firool gedeelte van de Vesting Hol-
* .p/and dat weer in 'vier kleine gebie-
t tijden werd onderverdeeld, de zo cen-V viralehospitalen.t *»:-••■*- vr". ';.. : ■ ■■' ■
; «Alle ziekenhuizen hierbinnen'warengforderd door het Roode Kruis, waar-
•: »f*èt aantal bedden met een*.vierde'25™, opgevoerd. Van'dit totaal was
- Van te voren bepaald; dat twee derdenonmiddellijk moesten worden vrijge-maakt .voor de militairen, zijnde onge-yrer'l2.ooo a* 13.000 bedden. Naast de

vier centrale hospitalen waren in deVesting Holland nog twee andere ge-bieden uitgezocht om circa 4000 licht-gewonden en' lichte zieken te kunnenbergen. '*-; .'> -•;

i Het spreekt Vanzelf, dat voor dezenopzet een groot aantal genéesheeren,verpleegsters en helperseters) werd■ vereischt. Dezen waren reeds in vre-destijd georganiseerd, zoodat ; op het:kritieke pogenblik een ieder zijn plaatswist?;r;'.\: '" ..-'-'',■.■" ■ •■■ ••.,'•

: Toch was dit alles nog met voldöen-Idc'.idaar ook rekening gehouden moest.worden met een langen oorlog. In datgeval zou men wellicht voor
den gewonde of zieke militairen plaatsmoeten,hebbên, Het wasop grond hier-
van, dan ook nog een aantal hulpzie-kenhuizen moest worden gereserveerd.
Hiertoe waren bij voorbaat verschil-'lende gebouwen, in hoofdzaatscholen,

Van die scholen Werdenteejtéhingen gemaakt," ten einde te al-len, tijde van een vlot verloop der'in-:
> sta|latïé.verzekerd te zijn.; VandaarookYdatrvoor eén derde dezer scholen

dejbedden, lakens, en?., al waren aan-
t en de' technische adviseurs,

' voornamelijk' ingenieurs, reeds waren
aangewezen om een snellen aanleg van
baden;'': electrische apparaten, e.d.,' te
verzekeren.

DeTtaak van het Nederlandsche Roo-
de Kruis - was dus de organisatie, de
vodftbereiding en inrichting van de ge-heéte,hulpverleening aan militairen on-
der, 'den .Militairen Geneeskundigen

■Dienst.'!;: '„ ;' ■': •' .-;�'■
l-.T. '■■■:■■ &/&&&>'

Vrijdagochtend 10 Mei.
Dank zü dezen weloverwogen

|£aatregelên<'jwasjhet. mogelijk dat,
(oen het noodig bleek, de arbeid van
het Roode Kruis precies volgens het
vastgestelde plan verliep. Alle direc-teuren der in .het evacuatiegebied
aanwezige.-, ziekenhuizen lieten VrU-
nagochtend 10 Mei hun inrichtingen
fpor twee derden ontruimen, waar-
Hoor onmiddellijk tienduizenden bed;
Ben'disponibel waren. Tegelijkertijd
Werden de artsen, 5 verpleegsters en
ihet overige personeel telegrafisch ge-
waarschuwd, , waarna het apparaat
phet de grootst mogelijke regelmatig-
heid en kalmte in werking kwam.
Jlet vervoer geschiedde bijna overal

met de daarvoor bestemde auto's, als-
mede,door transportcolonnes en dit met
een. bewonderenswaardige regelmaat.

Geen-wonder dan ook,; dat dr. Of-
fe $$üs met' bijzondere " tevredenheid
vi tghetlßoode Kruis-wcrk gewag maak-
te gfcii,-?niet naliet grooten lof uit • te
sf ffken voor",-den velen arbeid, welken
d< en' besturen der diverse
zi »V<|nhüfren hebben verricht.

wiet voldoening maakte dr. Offerhausvfofts '-. gewag van de spontane hulp..
eicen : organisatie öm. ■

nog werd door verpleegsters
e&'particulieren. De aanbiedingen wa-

: rwn zoo tal.riik, dat zeer vele onder hnr-
tajiike ■/'-, dankzegoin"? .moesten worden

•' afgewpren. Hoewel dit voor menigeen
een d'enp'tplc»ntéll ing hëtpokënde. kon
inen er zich intusschen slechts over vér-

heugen, dat de eigenlijke Roode Kruis-
organisatie den arbeid af kon. ,'

v
, Nog op den avond van den dag
waarop 'Rotterdam gebombardeerd

.*: werd,zijn door het Roode Kruis velegenéesheeren, verpleegsters en goede-
ren naar dé Maasstad gezonden.', InRotterdam werd onder den plaatselij-
ken chef-arts een Roode-Kruis-hulp-
post. ingericht om van daaruit de-
hulpverlcéning te organiseeren. Na-
tuurlijk bood niet alleen het Roode
Kruis hulp, ook verscheidene veree-
nigingen, ' ? iw .

.:;. ../-"

De slachtoffers vonden, * behalve in
Rotterdamsche ziekenhüizenKbok on-
derdak in de'omgeving, nl. .in Delft,
Den Haag en Voorburg, waar dpor de
zorgen van het Roode Kruis ongeveer
1000 hedden disponibel stonden.'

Veermoeilijker was het probleem der.
vluchtelingen, zoowel wat betreft' de
ligging als de voeding, daarvan;., Het
wanen de Laan Copes, 11
(waarvan oud-minister mr. J. ,A, de
Wilde, de leiding kreeg ) en Laan Copes
57, welke hier veel arbeid hebben ver-
zet. Daarnaastjieei't.het Roode Kruis'
het zijne gedaan en bijv. een aantal
hulpziekenhuizen voor de huisvesting
ter beschikking gesteld. , >.^

Ook bloedtransfusie.
Ook met* den blocdtransfusiedienst is

het Vlot verloopen: van.het begin af
heeft deze'dienst aan alle aanvragen
van het Roodc I£ruis' kunnen voldoen.,
En deze aanvragen waren lang niet ge-1
ring. . j ?

*:" ': ;v '. '. ïZoowel prof. Borst te Amsterdam,!
die gróotë voorraden vbor het leger had
gereedgemaakt,' als de bloedtransfusie-
dienst te Rotterdam heeft volledig aan
de gestelde eischen beantwoord. \
"Inzake het informatiebureau van het

Roqde.Kruis, gevestigd Zwartewég 75.
vestigde dr. Offerhaus er de aandacht [
opT,'dat het 150 man "sterke personeel'
nauwelijks „voldoende bleek om het j
overstelpende aantal vragen te , beant-
woorden. '; •

• i {
Tên slotte heeft dr. Offerhaus gewag

gemaakt van het werk der afdeelingcn
buiten hét evacuatiegebied, waar .men l

ook al weer op alle mogelijke manieren
de goede zaak heeft gesteund: met dat
al heeft ons Röpdè Kruis, voor "zoover
het, hoofdbestuur dat thans, reeds kan
overzien,.ten volle aan de verwachtin-
gen geantwoord. J f .-< ';,'.'.'.•./;,.''

Nieuwe behandeling.
Eerst word de zaak tegen den wacht-

meester M. E. .11. behandeld. ..
:,:','

'

Deze verklaarde thans, dat hij . het
commando van den ritmeester: „Han-
den ornhoogl" had cehoord. Toen de
in de deur té voorschyn gekomeneidaar-

• aan niet voldeed en de wachtmeester
hem beweging. zag maken naar; zijn
broekzak, schoot hij, naar. hij vur-

'-' klaarde. ' •
-

. Op het eerste schot reageerde de heer
v. d. T. niet, waarop wachtmeester 11.
nogmaals schoot en de man getroffen
neerstortte. [ ■'

De beklaagde zeide niet geweten te
hebben, dat het eigenlijk ging om hel
aangrenzende perceel. . >•—

, ,
Dé chirurg, dr. W. C. 'Meiss, die het

.slachtoffer had behandeld,i deelde me-
de, dat hij twee schotwonden had ge-
constateerd,Waarbij vermoedelijk één
gelost toen dé heer v. d.-T. reeds was
gevallen.

.

•

'

, , , Degetroffene, had zich nog tegen-
over'den medicus ' verontwaardigd
getoond óver thet feit, dat hij als oud-
mililair er van verdacht zou zijn
parachutisten in zijn woning te heb-
ben. Hij zou na het openen dèr deur

, één hand omhoog'hebben gestoken,
terwijl hij met de andere den deur-
knop vastgehouden had. Het slacht-
offer zou nog gezegd hebben, dat
de ritmeester een pistool op zijn

■buik had gericht en hij dat wapen
. -weggeslagen 'had. Vermoedelijk was

de revolver toen afgegaan. De dood
iwas, volgens den arts , veroorzaakt
\doqr hartzwakte, gevolg van de

'schotwonden. , '

'De_ ritmeester, die vervolgens als
getuige werd gehoord, zeide, dat hetslachtoffer hem op zij had gedrongen
en nadat hij schieten had géhoord, had
luj ook op den heen v. d.-T. gericht en
geschóteav „;' > •■ r>

De advocaat-fiseaal, mr. Polman,
wijdde eerst woorden van deelneming
aan den gevallene en diens nagelaten
betrekkingen..

1 Wij moeten, échter, zeide hij, Inj de
beoordeeling van feiten als deze reke-
ning houden met dé spanning, welke er
in de oorlogsdagen bestond. Wel meen-
de hij, dat.het pistool in dit geval wat
snel is gebruikt, doch gezien de om-
standigheden kon de verdachte geen
schuld aan den wachtmeester ten laste
leggen, zoodat hij bevestiging van het
vrijsprekend vonnis van den Krijgs-
raad verzocht. • ;■'•'^. ; : ;, . .•;-'.i

De verdediger mr. dr.; J. A.'M;,van
Sta ay, kon ziclj,bij dit requisitoir
aansluiten. ■

, ' ' .'

Transportcolonnes.
f, De hoofdcommissaris van het Trans-
portwezen' van het Nederlandsche Roo-
dq Kruis, kolonel W. J. Lucardié, heeft
een overzicht gegeven van' hetgeen in
het bijzonder door ,de fransportcolon-
nes buiten het evacuatiegebied .voor de
gewonden is verricht.

De transportcolonnes, welke ter be-
schikking waren gestald van den Mili-
tairen Geneeskundigen Dienst, werden
gebruikt op de, hoofdverbandplaatsen,
afvoerstations, afvoerhavens en hulp-,
posten en waren daar behulpzaam"bij
het gereedmaken dier inrichtingen en
bij het vervoer van gewonden daarheen
of van daar naar het.achtcrland.

*

.
-. - rr ~- '

Bü het uitbreken van den oorlog
-opgeroepen om hun diensten te-ver-
kenen werd allerwegen door leden der

' transportcolonnes .aan dien oproep
■ gevolg gegeven: uit de'tot nu toe

ontvangen.' rapporten bleek, dat zy
overal' * volkomen berekend waren
voor hun taak. 'K...

--De militaire commissarissen van het
Roode Kruis waren gedurende de por-;
logsdagen speciaal belast met hét ver-
zamelen en opzenden vanberichtkaar-
ten aan het informatiebureau, waarbij
zij .ter zijde werden gestaan door eeni-
ge ondercommissarissen'Uit de trans-
portcolonnes. <. ■ -■

, . '. .■>

In het land waren in* vredestijd reeds
drie Roode Kruis-cpmpagnieën ge-
vormd, die — ingedeeld bij den etap-
pedienst'—bestemd waren voor de in-
richting en bediening van de 'Roode
Krüis-spoorr en vaartuigenkonvooien.
,Deze compagnieën, samengesteld uit

I buitengewoon-dienstplichtigen. die een
(bijzondere verbintenis bij het Roode
! Kruis hadden aangegaan, zijn in dienst
geweesLvan den eersten dag der mobi-
lisatie af. ' ~

-

,

Het Roode Kruis heeft < gelukkig zoo
góéd als geen verliezen geleden: alleen
van de colonnes is. een ploeg, een com-
mandant en. negen man, dienstdoende

Jop een vaartuigekonvooi, vdrmoedehjk
'om het'leven gekomen,. ■■.'.-■'■•'. -

! Evenals voor het ziekenhuiswezen
jkan voor het transportwezen worden
{gezegd, dat de voorbereidende;organi-
satie, de aan den Militairen Ge-
necskumHgen Dienst tè verlcenen hulp

1 goed heeft gewerkt. • "

Reserve-ritmeester voor het
MilitaireHofteDen Haag

Achtervolging van parachutisten.
Zestigjarige heer door twee

schoten getroffen.
In 'een nummer van „De Telegraaf'

van medio September 1940 troffen Wij
het volgende verslag van de behande-
ling van een zaak tegen een réserve-
ritmeester voor het Hoog Militair 6e-
rechtshof te Den Haag aan:

In den namiddag van 13 Mei van dit
jaar zocht in de Van'Haylaan te Was-
senaar 'een aantal Ncderlandsche mili-
tairen' naar parachutisten, die in,dezé
omgeving gedaald zouden zijn. .Bij~dat
speuren gaf de /reserves-ritmeester jhr."
Van

(
S. last om een perceel in die straat

te controlèereni '

Nadat er was aangebeld, verscheen
iemand aan de deur. :

r--'P*' '■ - - , I
■;?*■■. „Handen! omhoog!", werd er ge-

. last, doch aan dat bevel zou geen ge-
'volgiijn gegeven. Degene, die aan de
geopende" deur verscheen, liep door,
drong den ritmeester óp zy en daar-
om meende de bij de patrouille be-

- hoorende wachtmeester, M. E. H. dat
• de verschenene kwaad in den zin had.

r Dezo loste '• daarom twee schoten,.
..'.. waardoor de man werd getroffen. Hij

bleek te zijn de ruim 60-jarige heer
■_ L'. W. v. d. T. Deze overleed aan de

gevolgen der bekomen verwondin-
I &*' .' '■'■■ 'y : ■. "■ .■ ■ •>&?

De wachtmeester diende zich cenigen
tijd' geleden voor den Ncderlandschen
Krijgsraad te 's-Gravenhage te verant-
woorden ter zake van doodslag, doch
werd toen vrijgesproken.

Wel is Waar werd zware mishande-
ling, den dood ten gevolge hebbende
bewezen geacht, doch de Krijgsraad
meende, dat het feit niet aan den be-
klaagde 'geweten kon worden, daar hij
tot de behandeling overging, toen het
bevel van zijn meerdere niet werd op-
gevolgd. ,

De Krijgsraad had den ritmeester
echter ter, zake van mishandeling ver-
oordeeld 'tot een.maand gevangenis-
straf want ook deze officier had ge-
schoten. '

- De, advocaat-fiscaal ging in hoogér
heroën, zooda't het Hoog Militair Ge-
rechtshof het gebeurde opnieuw ter
behandeling kreeg.

Ritmeester als beklaagde.
Vervolgens stond de 37-jarige reser-

ve-ritmeester jhr. Van S., terecht, die
zelf in hooger.beroep. .was gekomen

van het vonnis van den Krijgsraad,
waarbij hij tot een maand, gevauKenis-straf was

( veroordeéld. •.. ':'

, Deze beklaagde Zeidêr zich niet vanschuld bewust te.zijn: hij had in hetnuis, dat bewoond werd door denjieêrv. d. T., een onderzoek willen instellen,len oandp zekerheid tetkrijgen dat zichoaargcen. parachutisten bevonden,«et hoofddoel van liet onderzoek goldechter een aangrenzend perceel, dochae.betelhebber der patrouille wilde in«e flank gedekt zijn.
.

:

'/ Nadat de bewoner hem op zij hadgeduwd lette beklaagde, aldus voer-de hij aan, op de gang van diens wo-
ning en wel om te zien 'óf er meerpersonen zouden volgen. Toen hijopeens achter zich hoorde schieten,

.. had, beklaagde, op zij richtende, „ge-vuurd op een schim", die dan hetslachtoffer was. ,'.
;

-;

De president" constateerde, dat hierwjcl wat gevaarlijk is gehandeld, omdatzich achter den" beklaagde toch altijdnog diens manschappen - bevonden.
„Zag u niet, dat de man-reeds Wasgetroffen'en gevallen was?", aldus in-formeerde de president van het Hof.Hieropantwoordde verdachte ontken-nend. .. ■ ■ »----_■ < -.■-
De advocaat-fiscaal verklaarde van

oordeel te zijn, dat beklaagde andershad moeten optreden. Hoewel hij in'denrug was beveiligd, .schoot hij toch opzij,. zonder zich overtuigd te hebhen,ofzulks wel^ gewettigd Was.
? De. opgelegde straf \ond de auditeurte gering in verband met den „ ernstvan het gebeurde, waarom hij thans-tegen .dezen beklaagde drie maanden
gevangqnisstraf .eischte.: '•

De verdediger, mr. Van Es, pleittevrijspraak, subs. clementie.

Admiraal
Furstner

EEN GROOTSCHE OV ATIE
Het A.N.P. seint'uit Londen:. :Admiraal Furstner heeft vergezeld van

een officier en zes matrozen van ..de
Koninklijke Marine Zaterdagavond een 275jaar oud'model van het schip van De■Ruyter, hét vlaggeschip van de Nederland-
sche vloot van 1665, bezichtigd. .Het mo-
del was in leen.ontvangen van het Mari-ne-museum te Greenwich, en tentoonge-
steld op de tentoonstelling „Navy is here"in een winkelmagazjjn in Croydon.

De admiraal werd-ontvangen door den
burgemeester van Croydon. Een > eere-
wacht stond aangetreden. • Er werden
acht glazen geslagen en de Nederland-
sche vlag werd gcheschen. . ~ j

', Het pullek van ongeveer 800. man
bracht admiraal Furstner een grootsche
ovatie. Het Wilhelmus werd gespeelden
een driewerf, hoera voor Nederland en
Koningin Wilhelmina werd uitgebracht

Geen vleesch meer
inHolland

Scholen ook in de war
Uit een brief, welke via Zwitserland

Nederlandsch-Indië heeft bereikt en welke'
oen datum 2 December 1940 draagt, bl|jkt.
dat er in Rotterdam zoo het een' en ander
aan de hand ia. De kantoren begonnen pas
cm' 10 uur des morgens en ,de schrijver van
den brief zegtr „Het is hier een zeer slechte
tyd. Vanaf vorige week Donderdag is hiei
op het •moment, geen vleesch tneer te
krijgen."' '•*■■ $•.
- De schrijver vertelt voorts, dat sommige
kinderen drie verschillende scholen : in de
ochtend — en nog een andere school in d-
middaguren bezoeken. • •■■ "''.■".

Dit houdt verband met het feit, dat de
meeste bijzondere scholen door' de'.Duit-
schers zjjn opgevorderd. ,'?.; .' '

GRONDSTOFFEN VOOR DEN
VIJAND

WJj "maakten . melding van de nadere
maatregelen, die zyn getroffen om te:be-
letten, dat Indische grondstoffen langs
een omweg den vijand bereiken.

Zoo.als men weet — aldus Aneta nader
— hebben deze maatregelen tweeërlei
strekking. In de eerste plaats zal uitvoer
van alle j Indische producten zonder licen-
tie niet meer'kunnen, plaats hebben naar
een groot aantal landen waaruit recht-
streeks contact met den vijand mogelijk is.Het ligt voorloopig in de bedoeling in
het geheel geen licenties, te verstrekkenvoor déze gebieden. - . > ,-.-. ,',>-•—■,--

Voor andere landen ia slechts «en licen-
tie vereischt voor zoover het betreft grond-'
stoffen die voor de oorlogvoering * van
nut zfo'n. Deze licenties nu zullen-' voor iwat betreft Japan', China, -Manchukuo èn
de landen om de Perzische Golf slechts'
worden afgegeven tot hoeveelheden die ''overeenkomen met de normale behoeftendier landen. ' : -rr. v

<- ~' '.".'

Voorts zuljen uit den flard der zaak in
het geheel geen licenties worden verstrektvoor of'ten behoeve van bepaalde indivl-dueele personen, ten aanzien.van wie 'deVerdenking'bestaat.dat ztf op eenigerleiw\jze handel drijven met de landen! vanden as. •

-

De overwegingen.
; Aan het vonnis van den Residentie-rechter is het volgende ontleend: -

In de eerste plaats hééft de Residen-tierecnter overwogen, dat artikel 1603.n. van het Burgerlijk l Wetboek derechtsgevolgen regelt van eenzijdigeverbreking van een arbeidsokomst, iri dier voege, dat departij, die ;de dienstbetrekking zonder
opzegging of zonder inachtneming vanden opzeggingstermijn'doet' eindigen,onrechtmatig handelt, tenzij de han-deling wordt gerechtvaardigd door detoestemming der, wederpartij, of doorgelijktijdig-- gegeven schadevergoeding,of eindlijk door het bestaan van eeni-ge dringende, onverwijld meegedeeldereden; dat derhalve een vordering alsde onderhavige ontvankelijk zal zijnindien slechts gesteld kan worden dearbeidsovereenkomst en'de eenzijdigeverbreking daarvan zónder opzeggingof zonder inachtneming van de daar-voor geldende bepalingen.

In de eerste plaats heeft de Resi-dentierechter op dezen grond de doorgedaagde 'opgeworpen exceptie vanniet-ontvankelijkheid verworpen.
• Voorts releveert het vonnis den ont-slagbrief van 24 Mei 1940 en hetgeengedaagde op de zittingen en. in de stuk-ken heeft aaftgevoerd- ter adstructie

van haar meening, dat de redenen voorhét ontslag op staanden voet dringen-de-rtedênen-zijn.-, ... - n ~ ~ . ~_
„ ..

...•_-.
""•■.•

Gedragslijn Gouvernement.
Met betrekking tot de

naar voren gebrachte overeenkomst
met de gedragslijn, door het Gouver-nement gevolgd (allen, die ha 1 Ja-
nuari 1939 nog lid van de n.s.b. waren,
op hun gezindheid te doen onderzoe-
ken, het daarvan afhankelijk stellend,
of zij nog in hun functie gehandhaafd
konden worden; eischer, die volgens
zijn.zeggen eerst begin Mei voor het
lidmaatschap- der n.s.b. 'bedankt, en
nog na den inval in Nederland na-
drukkelijk van zijn kwade gezindheid
blijk gegeven had, zou dus volgens ge-
daagdes opvatting ook .ontslagen zijn,
indien hij in dienst van het Gouverne-
ment zou zijn geweest), overwoog de
Rechter dat in de eerste plaats dient
te worden opgemerkt, dat de verhou-
ding tusschen de Regeering en Haar
ambtenaren eèn 'geheel andere is dan
die tusschen den ■ werkgever en den
werknemer.

Artikel 1603 y. Rurgerlijk Wetboek
bepaalt, dat de voorgaande bepalin-
gen van dezen titel,(Boek 3, titel 7 a.)
niet van toepassing zijn ten aanzien
van personen, in.dienst van den Lande.

Uit hetgeen gedaagde aanyoert blijkt
al dadelijk,'dat de Regeering zich niet
op het standpunt heeft gesteld, dat
ieder, die op 1 Januari 1939 : nog lid
van de n.s.b. was, een anti-Nederland-
sche mentaliteit zou bezitten.

„Dringende redenen”.
' Volgens artikel ;1603 o. B. W. worden
voor deu werkgever als dringende re-
denen beschouwd * zoodanige daden,
eigenschappen of gedragingen van den.
arbeider, welke tengevolge hebben, dat
van den werkgever redelijkerwijs niet
kati worden gevergd, dé dienstbetrek-
king te laten voortduren. '

Naar het, inzicht van den Rechter le-,
vert, indien uit de daden dan wel uit 'de
woorden van den werknemer valt af téleiden, dat hij een anti-Nederlandsche
mentaliteit bezit, dit voor den werkge-
ver een dringende reden op tot bëëindi-

ging van de dienstbetrekking.- • y ■-r i
• Volgens het standpunt van 'gedaagde '
impliceert eischers.uitlating'van IQ Mei.v.dat hij nog steeds in zijn hart nationaal-, '

socialist-was,"' dat hij een anti-Nedeiy'
iandsche mentaliteit zou bezitten.
'Alvorens hierop nader in te gaan,vwil de Hechter eerst vaststellen, welke

feiten door de' verklaringen ten ver-
zoeke van gedaagde onder eede gehoor- '

de getuigen zijn komen te staan
welke conclusies hieruit mogen worden
getrokken. <■ r ,., ,*.,*• *-'. '

Na gereleveerd te hebben, wat ,de
getuigen De Raad,. Tichler de Lange,*
rloprnweg en Van, Broekhoven ter zit-
ting hebben aangevoerd, en waf eischer

'

daartegenover \ heelt gesteld, overweegt
de Rechter, dit door de verklaringen
van deze getuigen is komen i vast te
staan: » "•.',

DE N.S.B.-ZAAK
De eisch toegewezen

De ontslagen post-expediteur
Dinsdag wees de Residéntiérechterte Hatavia vonnis in het civiel procestusschen den heer G. F. C.' G. gewezen

post-expediteür bij het' *Priók-kantoorvanden Rotterdamschen - Lloyd, alseischcrj die als "gewezen n.s.b.-erop staanderi voet wegens dringende're-denen was ontslagen, confra <lenterdamschen Lloyd als gedaagde. ~-..-

liet bedrag der ingediende vorde-ring werd door den Rcsidcntjcrechtcrten volle Toegewezen. .'

• Dit is, naar men weet, de tvve'éde~n. s. b-perkara" wegens onrechtma-tig ontslag. Ook in het eerste proces,
waarin de gewezen secretaris van desociëteit „Concordia" als eischer op-trad, werd de vordering door den Re-sidenticrcchtcr in" haar geheel toege-wezen. . ; -,

h

De vordering van den heer G. om-vatte salans vanaf den datum van hetontslag, 24 Mei 1940 tot en met 31 Meivoorts salaris over Juni en Juli ƒ 135per maand,' verminderd met de ver-schuldigde loonbelasting, tot een eind-totaal van i 291,11, vermeerderd metb% rente. . *

*
.

Reeds in December.
I. dat gedaagde reeds in December'1939 op de hoogte was van het: feit, dat

eischer lid was van de ns.b.;
11. dat eischer op HjjMei tegenover

den heer Tichler de Lange en de por-tiers van den Rotterdamschen Lloyd
heeft-verklaard, dat hij nog n.sJx-èr
was in hart en nieren, doch tevens, dat
lnj loyaal Nederlander wns en zijn landitegen den vijand zou verdedigen;

Verder overwoog de Rechter, dat ei-
scher een zeer eenvoudig man is, en zynuitlating, dat hij nog n.s.b.-er was inhart en nieren, niet anders mag.Wordengeïnterpreteerd,' dan dat hij niettegen-
staande alles wat er tot op den Uden
Mei was gebeurd, nog steeds voelde?
voor de nationaal-socialistische ideolo-
gie, voor. den corpöratieven staat, zoo-
als deze in het programma van hét
derlandsche nationaal-socialisme is uit-gewerkt. ' '■::' ;

' . . .

,- De Rechter.overwoog wyders, dat '
uit-deze-uitlating za. allerminst eenanti-Nederlahdsche mentraliteit blijkt,
en dat de tweede reden, in den ont-
slagbrief genoemd, dan ook geen
dringende reden is in den zin der wet.

Bovendien is deze reden, toen ge-
daagde hiervan op 11 Mei op de hoog-,
te was, eischer niet onverwijld mede-
gedeeld. '

"

,

De eerste reden, in den ontslagbrief
genoemd: -~Uw lidmaatschap van de'nationaal-socialistische beweging tot
Voor enkele weken", is evenmin een
dringende reden. Reeds eind December j1939 was gedaagde op de hoogte van
hét ri.s.b.-lidmaatschap van eischer, en
eerst in Juni 1940 is deze VerÊeniging.door de Regeering tof verboden ver-
-eenigmg verkfctard.- : r ,T;,,..»"' '

Eerst na 10 Mei.
Nu heeft gedaagde wel betoogd, dat

eerst na den inval op'lo Mei gebleken
was van de landsverraderlijke rol, wel-ke de leden en aanhangers van de na-
tionaal-socialistische beweging hierbij
hebben gespeeld, doch de Rechter over-
woog, dat de Regeering over het
verraad van de n.s.b; in Nederland nog
niets heeft meegedeeld; dat, als wy de
courantenberichten mogen gelooven,
thans wel vaststaat, dat alleen een
kleine kern van de n.s.b. daadwerkelijk
verraad heeft gepleegd. Omtrent het
verraad, dat de n.s.b. mogelijk' zou heb-
ben gepleegd in Indië, als ze daartoe de
gelegenheid zou hebben gekregen, tas-
ten wij (d.i. de-Rechter) geheel in het
duister. !

Overwegende, dat, wij (de Rechter
dus), totdat het tegendeel bewezen is,toch dienen aan te nemen, dat de groo- '
te meerderheid der n.s.b.-ers in Indiëvertrouwen heeft gehad in de zuiver-
heid der beginselen van de n.s.b. en in
de echtheid der betuigingen van .trouw ..

aan Koningin en Vaderland, welke in g
diverse brochures en periodieken zijn te

De Residentierechter overweegt
voorts, dat hy het lidmaatschap van
den arbeider der n.s.b. op 10 Mei dan-
ook voor den werkgever geen drin-
gende reden acht voor het doen eindi-
gen van de dienstbetrekking.

.••.■■'. ...

Tenslotte overweegt het vonnis:
Overwegende, dat aangezien het ver-

weer van gedaagde riiet bevrijdend is,
de gestelde dienstbetrekking en het ont-
slag vaststaan; . r -J>.:-' :. \ •;>;• ',-"••■

overwegende, dat- tevens, vaststaat,
dat..dit ontslag onrechtmatig is; "

overwegende,'dat. gedaagde derhalve
gehouden is, aan eischer een schadeloos- ,
stelling te betalen, gelijk aan het loon
gedurende den duur. van den opzeg-gingstermijn Ij . .:-.['• "...

overwegende, dat gedaagde op 24 Mei
de dienstbetrekking had dienen op te
zeggen tegen eind Juli; '_,_■- '•••'

overwegende, .dat de eisch mitsdien
voor toewijzing-vatbaar is; -

rechtdoende', wijzen den eisch toe ;

; veroordcclen gedaagde om .tegen be-
hoorlijk bewijs van kwijüng aan eischer
jte betalen de som van"/- 292.11, ver-
meerderd met'de wettelyke renten daar-
over ad 6% 's jaars, gerekend vanaf den
20stcn Augustus 1940 tot den dag der
algchcele voldoening toe;

verklaren dit vonnis, behoudens ten
aajizicn der kosten, uitvoerbaar bij'
voorraad, niettegenstaande hoóger be-
roep met b.orgtpcht;

..

*
• ' •

5 verwijzen' gedaagde 'in de kosten
des gedings tot 'en met de uitspraak van
dit vonnis. , '•■' ""■ • ;■ '■ ■■■
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LONGPEST-EXPLOSIEIN
WINDOESARI
Telkensstierven menschenna tweeà vier
degenziektezijngeweest

KRANIG WERK OP
EENZAMENPOST
Verband tusschen ziekte en
brandstichting....

" "Op de Oostelijke hellingen van den Soem :

biag, in de residentie Kedoe, ligt boog bo-
■ ven de visite* vau Magelang, verscholen in

def grauwe sluiers van nevel' eb regenwol-
ken, do desa Ngcmplak» 'jnefc eSj bevolking

"' van 1100 zieku, hét twintigste deel. van
bet zielwitul in- liet' onderdislrict Witidoc-

' aari. . .';
.

. >f l ''

../..;-
Van deze hoogte neerziend op-den „tuin

: van Java," waar zich de 'sombere" wolken-
' . massa's van d;n Westraoessort in de lager

gelegen, overvloedig bcvloeide sawahs met
een pMtrrW>%rlB scjiijn .weerspicgeleq, ïs de
bevolking- van'Ngemplak zélve niet gezc-

' gend r.iet bronnen of sjpel vlietende beken
om haar velden te bfe'vloeien; rijstvelden
viud-t men op deze.,hoogte niet meer; op de
legattans wordt groente gekweekt en wat
tabak; zelfs -het onontbeerlijke gras voor

v voedsel van het hoornvee is hier een spaar-
si 2aam product, schrijft een bijzondere medè-

werkertvan het ~Nieuws." •'-. ■'

Een groote brand

In September 1940,; brak er een grocte
brand uit ia bet areaal van de boschreser.ve
op den Soembirig". De aanwijzingen?leidden
naar de bevolking' van. 'Srejal en de vele
bekentenissen van'de» gearresteerde dorpe-
lingen wezen uit, dat men goed getast had.

De berechting van de Srejalschc brand-
stichters door den Landraad is nog niet ten

'.einde. Het motief 'van de brandstichting
moet gezocht worden in de behoefte aan
gras voor het vee, overvloedig groeiend in
dien regentijd op platgebranden boschgrond.

• * -Doch, ofschoon de. behoefte aan gras
groot was, keurden verscheidene dorpe-
lingen deze daad af en het scheen of zij

■ Seljjk kregen, toen zij vreesden, dat deze
brute én ernstige aantasting van een in
een heiligen'reuk gelegen gebied welhaast

•■ niet ongewroken kon blijven. . - 1
»

De gezondheidstoestand in de desa Ngem-
. plak en de daarbij- bchoorende geruchten

had nimmer iets te wénschen overgelaten'.
•.. Volgens de opgaven Van ziekte- en' sterfge-

vallen,- die door, den ' desaschrjjver van
Ngemplak •maandclyks 'mondeling, gerap-

porteerd wórden aan het 15 km. bergaf-
waarts gelegen kantoor van. het onderdis-
trictshoofd van Windoesari, ia het aantel
sterfgevallen ia deze desa zeer, gering, In
een jaar tijds stierven in' deze bergdesa liïêt
meer dan 16 personen. '■,■,■" %

'

r
Het aantal ziektegevallen ' bereikte ver-

leden jaar in Juni (malaria!) een voor dit
dorp abnormaal hoogen top' met 29 patiën-
ten van, wie echter niemand stierf. In ide
volgende drie maanderj ; nam djt'kantal
'Snel af'.tot 16, 14 en 6 zieken,* het normale
beeld in deze desa. Dit bleef zoo Jol de
laatste dagen'van"hét jaar.

Toen, stierf op' 25 December een bewoner
van hel gehucht SrejaFondcï yersehijase-
Jen, die mèn niet kende, na een ziekteperio-
de van' slechts twee of drie dagen. Hetzelf-
de geschiedde op 26 December en op Oude-
jaarsdag. Men wa3k echter in • geenen deelé
gealarmeerd, >

"

•'

Door, nog niet opgehelderde reden wer:
den deze sterfgevallen zelfs "niet eens aan
het onderdistrictshoofd bij de maandeiijk-
■pche rappórteering vermeld. ■

Op 1 Januari stierf wederom iemand in
het gehucht Srejal. Dit herhaalde zich op
3, 6, 9 en 10 Januari. Nóg was' men niet
verontrust. Op 12 Januari stierven drie
personen, op 15 Januari één, terwijl in den
loop van den" volgenden ,dag weer. drie
slachtoffers vielen. ' *£_. \ ;'

Telkens het op, dat de patiënten
na 2.a 4 dagen na de eerste ziektever-
schijnselen bezweken. Toen werd ihen
beangst en de desaschrijver maakte den
tbcht van 15 kilometer te voet om den
assistent-wedana van Windoesari van het
gebeurde in kennis te stellen. Het on-
gehoorde had zich voorgedaan, dat in
11 dagen tijd 15 personen gestorven wiv-

. ren'onder verschynselen, die men niet be-
greep, terwijl er nog verscheidene zieken
waren. ' ' .' - :

""
"'*

Geen verbinding
Het onderdistrictshoofd van Windoesari

beschikt op zijn eenzamen post, waar zelden
of nooit iets - dat spoedeischend
overleg vereischt, * niet. over een telefoon.
Vreezend, dat een besmettelijke ziekte nier
de oorzaak was, nam hg zelfstandig en zon-
der aarzelen maatregelen om het gehucht
te isoleeren, zoodat de bewoners niet meer
in contact konden- komen hipt die. van de
omringende'gehuchten en desa's. - .-'

Gelijktijdig, zond h(j een loóper naar hét
districtshoofd te Magelang, wien hij het ge-.

; beurde en de inmiddels dóór hem getroffen
'; maatregelen schriftelijk rapporteerde, : met
i het verzoek, onder toelichting van de, ziek-
j tevérsclujnselen, welke bü de patiënten kon-
den worden waargenomen, zoo spoedig mo-

j gelijk een medisch onderzoek" te laten, hv
stellen. .' > ■ .■ . .::+ '/-

i In den loop-van dien dag stierven vier
! personen in Srejal. ' ■;*;..'• ;. >■' "'• ,

Gedaan wat mogelijk was
] i •■: ■Zoodra uit een nader, onderzoek) bleek,
darmen hier te doen had met een longpest-
explosié, werd de isolatie van het gehucht
Srejal nog meer afdoend-verzekerd door
een dagelijkscbe aflossing van agenten van

.de veldpolitie en bestyurspolitie van Mage-
j lang,.die de désawegen naar het'besmette
' gehucht afsloten en met een witte vlag en

, ten op een, plank'geschreven'mededeclirig
met .het Opschrift -„panjakit'menoeiar" de

f bevolking waarschuwden, dat het verboden
: waa het gehucht binnen te,gaan of te ver-
laten. -.'.•»,"•■

i 8 i'-"'\ ■ -;>.* .
,f Zoo werd dus, van het.eerste oogrn-

b'ik af. dat het'bericht het" hooge
I ziekte- en sterftecijfer'in het' besmette

dorp tot de buitenwereld doordrong, ge-
-1 daan wat mogelijk was om'het onheil te

voorkómen,' dat <)e besmetting naar een
j,

' «rooter rayon zou .overslaan.

„Wat is correct zijn?”
Zeker geen kruiperige

beleefdheid
In het „Calvinistisch Weekblad" van half

Juni a.p:, dat thans uitgegeven wordt door
N.V: Dagblad en Drukkerij De Standaard
te Amsterdam, schrijft J. W(aterink) het
volgende artikel: •

„Het is noodig dat Wij in onze dagen
het begrip correct op de juiste wijze in-
terpreteeren, ' *

. v ,-'•V-tf'
■ Wij zullen ons immers volkomen correct
hebben te gedragen jegens de Duitsche» 1
burgerlijke en militaire overheid.'- jj ..

En gelukkig * weet en betracht ons volk
In 't algemeen* dezen èisch. ""•'

Maar nu blijkt- telkens weer,, dat niet
ieder,verstaat, wat; :nu eigenlijk „correct"
ÏS. •

''*'
" "•>:.'. -(3: ;;■ jj

Er zijn er, die meenen dat de meest cor-
recte houding die is van kruiperige beleefd-
heid. "':'-., ' i .

Dat is evenwel dwaasheid. -• ■■ ,'. .' V'
„

, Wanneer ge kruiperig beleefd tegen
iemand zijt, belcedigt ge hem juist. Want
„kruiperig" is een vorm van lafheid van

. de zijde van hem die kruipt; maar het is
ook beleedigend voor hem voor wien ge-
kropen wordt, omdat de kruiper veron-
derstelt, dat die ander: Ie kruiperig aan-
ziet voor echt respect, 2e prijs stelt op
seniele onderworpenheid, Se begeerig is
naar beleving van eigen grootheid. -'.;

Neen, de correcte houding is verre van
deze kruiperige, uit angst en uit valseh
besef van de situatie geboren, onechte
vriendelijkheid.

25% overleden
' -- Na KWanuarl nam het aantal slacht*
offers van de lon«pest in Srejal afwisse-
lend toe en af. Sedert 25 'December.

[ en de daarop volgende dagen waarvan
-men slechts, vermoeden kan, dat' de dood

'der In die periode gestorven' personen
« aan longpest Is t&e té schrijven, is, ter-
wijl men thans gegronde hoop'heeft dat

-' de uitbreiding van de' besmetting ook
binnen het gehucht bezworen is, .onge-
veer"25% van de oorspronkelijk 230 zie-

I len tellende bevolking van Srejal over-

i Is het 'een wonder dat de bevolking,
schuldbewust, verband legt tusschen deze

; doodelijke ziekte, die onder haar leden
1 woedde, en de brandstichting in het bosch-

' 'areaal van den Soembing ? -. „

• Eén feit is het,, dat de inwoners van Sre-
jal met gelatenheid bukten voor het nood-

, lot, dat over hen gekomen was, in de ver-
I wachting, dat zij allen zouden moeten ster-
ven, omdat'zij,.naar hun overtuiging.getrof-
fen waren door de wrekende hand van den
Danhjang Soembing, vertoornd als deze
moest, zijn over de wandaad, welke in Sep-
tember door hen werd bedreven,'toen liet
bosch, in de omgeving van het heilige graf
van Kjai Makoekoean tot een prooi der
vlammen werd gemaakt. ',■••.

Aan hét volksgeloof, dat een eigen-cau-
saliteit heeft voor de waarneembare en
onzienlijke krachten, die in het kleine ra-

yón van de hooge hellingen van,den Soem-
bing werkzaam zijn, zal geen uitwendig» in-
vloed iets kunnen veranderen. ''"•'.'■'"

VüOr hët riafoüSlacht Zal uit ccïi lëgcliüü-
risch gebeuren worden, dat onafscheidelijk
verbonden blijft aan' dé mystieke kracht
van het heilig graf en de ontwijding Tan
de bovennatuurlijke sfeer, die het omgeeft,
waarbij, in den loop der" jaren, zooals in
zoovele Javaansche legenden de feitelijke
aanleiding zich wel in nevelen zal verlie-
zen. ' ■ ;..'"' '■'. : .-., ■■■. ; .: »f " ■'■■"■. ."

Voor het oogenblik blijft het echter
hoofdzaak dat > de getroffen maatregelen
doeltreffend zyn 'geblekenjoin het gebied
van Windoesari voor een nóg noodlottiger
'rampspoed te bewaren en dat men rustig
kan zijn in het vertrouwen, dat hier al het
mogelijke is gedaan om de gevolgen van
de longpest-éxplosie tot hun kleinsten
omvang te beperken. ''

De feiten zien.
"Correctheid is in de eerste plaats «ken-
nen van de werkelijkheid.

,

De feiten zien, zooals ze zgn. •'

d<» realitpit beleven, v *_

• Dat is in de eerste plaats „corredt".;
Want wie een onware situatie aan "zjjn

houding ten grondslag legt, kan nooit cor-
rect zyn. ■ . ;" »*'.t" "*

:. Die begint,lmmers al incorrect.
'Het begin dient dus goed te.zqn. v

. Zie de dingen zooals ze zjjn.
r

■■ - '

l Dat brengt mee, dat geen enkel verte-
genwoordiger der Duitsche overheid van

" u den indruk moet krijgen, dat ge een
,
beetje blij zijt, dat ge u aan hein' kunt

„onderwerpen. ,-,
*

~ .-,

'."■*■" Zulk een erkenning vraagt hij niet.
> ~ Wenscht hij niet eens te ontvangen.
> Hij kent ook heusch de werkelijkheid

Maar hét brengt ook mee, dat ge nu de
werkelijk situatie erk.ennegd, terwille van
de werkelijkheid en terwille van ons land
en ons volk meewerkt-met alle kracht die
in Ü is om U te„geven voor; 'uw werk, dat

ia, direct olf indirect, voor de zaak vao-hetgemeenebest. •■.•:,-'■".'. ,"■•:;-.Mv-•;.':'■* t
Dat is correct. '■'■■;'.■'.} ' '

""- ; }'.-"';. :
„

~
En dan weet ge wat uw. plicht'la. v4^
Dan brengt d* situatie mee,;dat gepo.

sitief-weet» te leven. ,'■■■",■; • -

Dat ia dat ge niet afkeurt of critiseert.Veel minder nog veracht, of lets derge.
Üjks. ■; : : V- ;-■':'': •'■;,.'■:■'}& .ïO.'r'ï'-;^;'

Maar dat ge openbarend,'wat ge * wélwilt: dienen, om Gods wille,'de,zaak vanland en volk i —," uw weg gaat in gehoor- \
zaamheid. r . * ■, .-■ * , 1

Dan leert ge ■— biddend zwegen..,
Dat kan voor ons geen k\vaad.
We praatten wel eens wat al te gemak- *

Lelijk., ' .' ■■■■:■: ~.',■. ;,i„V-- ' *"*t
Ook over elkaar en ovei1 anderen. ■'/■>,
Maar dan S leert ge ook. ïl '

«preken, op zijn tijd.- <■'','' : .-' ; i.-W..ivSpreken in oprechtheid. '."
,

H '■ rfV;&v ï
Spreken van de'liope die

geloof
>

gedragen en door liefde- gedrongen. "
-Dan leert ge bok —: als het moet -i- ge-

tuigen, op zjjn tyd. ■. s . ' ,; ivUtit'.v.' ,:• j .

Errdan leert ge..». — werken — te *ll<n !

tgcL"'' ...; ~-•; > ..,-/_'.•■:;■
..

K.N.I.L.M. slaateigen
record!
- Men schrijft ons het volgende: .' ' .

''Weet U, wat een passagier/kilometer
is* ':££r: -ifi ' ~■'■'. v,- .' 5-,'-\\..:

Dit eigenaardig product ,van een ver-
menigvuldiging van een bepaald ■, soort
mensch met.een lengtemaat, is natuurlijk
slechts een imaginair begrip. Toch v is
'dit <3e eenigé waarde, waarmee luchtvaart-
maatschappijen kunnen werken als. zaj wil-
len uitrekenen of • hun j inkomsten stijgen
dan wel achteruit gaan.' -'

; Veronderstel dat in een bepaalde maand
20 reizigers van Batavia naar Bandoeng
vliegen en 3 reizigers van Soerabaja naar
Medan. Laten wij nu aannemen,/dat de
maand daarop 3 passagiers, naar
Bandceng reizen en 20 naar • Medan.
Het, aantal, vervoerde passagiers was dan
in beide maanden precies hetzelfde, n.i. 23,
doch een kind kan zien, dat de" laatste
maand belangrijk beter was voor de K.N.
1.L.M., dan de voorafgaande.

■ Om dus een goed beeld te krijgen van
den vooruitgang, kan men .niet volstaan
met het vergelijken van „aantallen passa-
giers." •Men moet ook*weten, waar die
passagiers naar toe gingen. Daarom worden
de passagiers vermenigvuldigd met ,hét
aantal kilometers; dat zij afleggen! Hoewel
dit, eeri éenigszins ongewone ; bewerking
lijkt, .kunnen wij de verzekering' geven, flat
Üe betrokken reizigers er niets van merken!

, Een. passagier, die naar Bandoerigmk dus baar niet'l passagier, doch 128'pa**'
sagier. Ken

, van' Bata-via naar M*dan wordt plotseling 1552 pas-
sagier/kilomelers.," : . ,;*'■ '■■.' <• **■■ƒ:':; '• .

{|

vorige Jaar het .grootste aantal' passagier»
vloog,' dat ooit aoor'■,de' J'K>r.LL.ii..'. Wtxavervoerd, bleek, .dat de maand Dècsmlwc!van het jaar 1940 recordcijfersj toonde^**tbetreft het aantal passagier/kilometers!
Met andere woorden: de maand ;Deeexnber1940 is de beste maand geweest VQoró'deK.N.LUM. in al; de twaalf jaren van haai*
bestaan. '.';"-'"■ \.. ": . t 'r ", •'/'"■.>'In December „vlogsn er" (bij wijze vinspreken dan!) 1.265.310■' passagier/kilo-
meters. Dit beteekent, dat de vliegtuigenr
van de K.N.LL.M. over het geheële lucht»jrièt voor 60% waren bezet. Dit is zeker, ee»
record en er zullen slechts heel weinig
luchtvaartmaatschappijen ter wereld ' zijs
die zulk een qjfer hebben behaald. Indtó
blijkt een,record in „airmin dedness" te heb-
ben geslagen! . ■;. ~ •„••

,Hoe groot dit bedrag van mÜUoen
\ passagier/kilometer' wel is, blijkt; ■■uit v,aet
feit. dat- in geheel 1940 de verkoop
6.245.264 passagier/kilometer bedroeg. De-
cember, nam dus inplaats van 1/12 "deel
met minder dan" 1/5 'deel svan het' vervoer
voor z\jn rekening. Overigens was het'niet
alleen het Indische luchtnet, dat goed \ ,wu
bezet. Ook de ' Java-Australië: lijn. , tpood*

j zeer gunstige cijfers en bereikte eveaeeju

i «' December een record met 657.147; "paa.-
! sagier/kilometer.V De \bezetting van deze Mn
( was zelfs ,80%
I ■"'■<,,■ ':>-.■■■:■■■■■:.■.'.,■■. .'■■:>.■■ ■■*■:" '-M '■■.""'■■ao,
'■'•.■'■"'. . - •■■'■'-■"- '. ■;" :'■■ int

DE BESCHADIGDE SINT
PAUL’S KATHEDRAAL

DE CANADEESCHAMERIKAANSCHE

DEFENSIERAAD

Koningin Elisubeth en Koning George onder de arbeiders,
wier. huizen zijn verri'eld door de Duitsche bom-

men. Zij begrijpen de' nooden van déze menschen zoo
goed. Ook hun woonplaats,. Buckingham Palace, ' ia

getroffen door de bommen. .....' \

De gecombineerde Canodeesch-Amerikoansche defensieraad in een plenaire, zitting tnkvnbijeen. Links de Canadeesche, rechts da Amenkadnsche leden. Aan het hoofdder tafel links O. M. Big g dr (Cdnadeesch voorzitter) en rechts' Ficralia
» ■ , £•„ Laguarclia (Amerikaansch Voorzitter). -"■-*'. , .

Mr. Herbert, Morrison, de Britsche minister van bevoorrading,
'in gesprek 'met een collectant* van het: -■■ '; (

Leger des Heils over ïv'n „oogst". Een staaltje demo- ■•'/
cratie dat men. niet >n' veel. Eur'opeesche landen

;'.*£' ' zal aantreffen heden ten dage. ,

Wy' plaatsten cenigé toeken geleden een heeldtclegrafisch overgebrachte foto van
, ar beschadiging van St. Paui's Kathedraal te. Londen door. een 'Duitsche ■ bom.:.:lhcrboven •reproduceeren wij, thans de brigineele foto, waarop men 'duidelijk

het gat in den koepel Met, waardoor de bom is neergestort. '.."

'i ■'..•<:;■•'- (Copyright ,fic Sumdtra Po.st". — Nadruk verboden).
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Nieuw Zeelandsche soldaten in een met staaldraad gecamoufleerden defensiepost
in Engeland. Een motor-ordonnans brengt een bertohtbiwn/-* '
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