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De Dag Begint.....
Onvoorbereid. — Wij hebben in

deze kolom zoo af en toe wel eens
gefulmineerd tegen het gebrek aan
geestelijke voorbereiding, dat bij
een deel van het publiek — maar
gelukkig lang niet bU het publiek
ais geheel — zoo duidelijk tot
uiting kwam. Afkeer, om zich —

behoudens het speldje en enkele
contributies — met de realiteit be-
zig te houden was daarvan een
duidelijk symptoom. Tegenzin om
een deel van de huidige taak op
zich te nemen door aanmelding bil
het V.0.C.. den L.8.D., de Stads-wacht, of bij organisaties waaraan
ook vrouwen hun krachten kun-
nen schenken, sprak een niet min-
eer duidelijke taal. Berichten over
vliegtuigen naar Nederland, die

reeds waren volgeboekt, over
bootpassages, die reeds besproken
waren accentueerden nog de
stemming van „het zal wel los loo-
pen". En deze stemming ls het,
waaraan het door ons bedoelde
deel van het publiek zich het
recht meende te mogen ontleenen,
om gezapig bulten de algemeene
beroering te blijven. Hier demon-
streerde zich een geesteshouding,
of liever: een gebrek aan geestes-
houding, welke wij meermalen
hebben gesignaleerd.

Maar ziet. hoe thans wordt
gereageerd op de voor het verre
Oosten minder gunstige berichten
van de laatste dagen. Zij,, die
zich op „het zal wel los loopen"
els op een comfortabel kussen te
dommelen hadden gelegd, zijn
plotseling wakker geschrokken,
en nu kan men de vreemdste
reacties waarnemen. Socicteits-
en visitepraatjes stichten schriken verwarring — geestelijke "ver-
warring bedoelen wij voorname-
lijk. Op de zonderlingste oogen-
blikken — ook "op oogenblikken
dat men Uwen 's nachts arbei-denden redacteur naar alle recht
en billijkheid in Morpheus' armen
vermoeden mag — worden wijopgebeld om de juistheid van
ailerlel geruchten te beves-tigen of te ontkennen. Er wordt
ons in deze dagen een graad vanalwetendheid toegedacht, wolkenwit niet bezitten, en waarvan wij,
zoo dit wel het geval was, toch
geen blijk zouden geven. En Juistdegenen, die het langst getlom-
meld hebben, leggen thans "eenkoortsachtige energie aan dendag om zich voor d» eventueelegevolgen der politieke ontwik-
keling te vrijwaren. IJverlg wordtgeïnformeerd of die en die wegen
in geval ~er iets gebeurt" nog welvoor het publiek open zullenzlin, opdat men zich ten spoedigste
uit de voeten maken kan. en mengedraagt zich soms, als ware-menzich eerst thans bewust dat wit„een land ln oorlog" zijn, een
status, welke toch altijd een ze-
kere mate van gevaar meebrengt,
nietwaar?

.
Eigenlijk ls dit alles bescha-

mend.! Hetl is - een. troost.- dat hetslechts gaat' om' een• deel'.van; het
publiek — voorzeker nlet'het beste
deel. En ook niet het grootste.
Maar wel het deel, dat onmiddel-lijk het meeste gerucht maakt,
zoodra er kans lijkt te bestaan dat
de consequenties van dit „land
ln oorlog" hen het kleed zul-
len raken......

Veel meer willen wij er niet over
zeggen- Slechts dit: men ls nuweer wakker. Laat men nu niet
weer indommelen, maar zonder
uitstel met vastberadenheid en
vreugde een deel van de taak op
zich nemen, welke in dezen tijd
ons aller taak ls. Want slechts
door voorbereiding, niet alleen
van de weermacht, niet alleen
materieel, maar ook organisato-
risch en geestelijk, kan een oorlog
gewonnen worden, ongeacht of
deze ginds dan wel hier zal moe-
ten worden uitgevochten. Met
paniekstemming bereikt men niets,
met wegloopen nog minder. Dit
laatste late men over aan do
eenige categorie, die daarvoor
ln aanmerking mag komen; kin-deren en hun begeleidsters. Voor
alle anderen is er werk, werk dat
gedaan moet worden, ook al ge-
schiedde hetitot nog toe zonder :
hen. En wanneer men aan dit
werk eenmaal deel heeft, dan
krijgen geruchten van zelf veel
minder beteekenis, dan kan men 1met meer vertrouwen afwachten
wat er al af of niet gebeuren
zal, gesterkt door het bewustzijn,
dat men voorbereid is, dat menhet zijne bij kan dragen. Dat is ;
het, waar het in dezen tijd om
gaat.

Engeland
Een convooi aangevallen?

Geen bevestiging te

Londen
Londen, 13 Februari (Reuter).

In een door de Duitscbe legerlei-
ding uitgegeven communiqué
wordt beweerd, dat Duitsche oor-
logsschepen in den Atlantischen
Oceaan een groot Britsch convooi
aanvielen, waarbij verschillende
schepen „geladen met oorlogsma-
teriaal voor Engeland", tot zin-ken werden gebracht.

Ofschoon te Londen aangaande
deze • bewering geen bevestiging
kon worden verkregen, werd de
yolgende gezaghebbende commen-
taar uitgegeven: „Men meent te
Londen, dat de Duitsche röntgen-
vis.e van de ladingen in de scha-pen, welke de Dultschers bewerentot zinken te hebben gebracht,

houdt met hun herhaal-nelijite bewering, dat het Enge-'ands schuld is, dat geen graan-
schepen Spanje kunnen bereiken."
De Britsche luchtaanvallen

Bremen en Hannover
Londen 13 Februari (Reuter).
Ser op Bewezen, dat Bre-inen Dinsdagnacht voor de 55stemaal en Hannover voor de 30stemaal is aangevallen.

Turkije is gereed
Istanboel, 13 Februari .(Reuter). De Turken

zijn thans geheel gereed met hun voorbereidingen voorde verdediging van hun land.

Advies om verre Oosten te verlaten
.Washington, 13 Februari (Reuter), .Volgens

minister Cordell Huil werd aan alle Amerikanen geadvi-
seerd het verre Oosten te verlaten Huil verklaarde, dat
de Amenkaansche consulaire ambtenaren den burgers
van de V.S. adviseerden de landen in het verre Oosten
te verlaten als voorzorgsmaatregel in verband met den
onrustigen toestand.

Deze verklaring werd afgelegd na publicatie van berichten uit
Tokio en Shanghai, waarin gemeld werd, 'dat alle Amerikaan-
sche mannen, vrouwen en kinderen, die in staat zijn te ver-trekken, geadviseerd werd het verre Oosten te verlaten.

Franco ontmoet Pétain
Vichy, 13 Februari (Reuter). Havas meldt uit

Montpellier, dat generaal Franco heden Pétains gast was
op een noenmaal; na het maal zullen besprekingen plaats-
hebben, waaraan tevens zal worden deelgenomen door
Suoer, Darlan, Peyrouton en den Franschen ambassadeur
ra bpanje.'Pïurre.

--

Dit is de eerste maal sedert Franco leider is der Spaansche
regeering, dat hij officieel in FrankrUk werd ontvangen.

De strijd in Afrika
Verdere vorderingen in

Erythrea

Khartoem, 12 Febr. (Rtr. S.H.).
Reuter's speciale correspondent
meldt, dat Britsche troepen, die
Erythrea vanuit het noorden zijn
binnengedrongen, thans zijn ge-
vorderd tot voorbij El Ghena, wel-
ker bezetting ln egn heden door 't
Algemeen Hoofdkwartier uitgege-
ven communiqué werd gemeld.

Zij verbeterden hun posities in
de heuvels, die twee belangrijke
hoogten omringen, welke hoogten
zij thans aanvallen, na krachtige
Itallaansche tegenaanvallen te
hebben afgeslagen.

El Ghena ls een belangrijke
post op 50 km. ten zuidoosten van
het grensstadje Karora, dat aan
het einde van de afgeloopen week
werd veroverd.

Te Karora werden 43 gevange-
nen gemaakt. 7 machinegeweren
en 50 kameelen werden buitge-
maakt.

Slag voor Italiaansch
luchticapen

Cairo, 13 Februari (Reuter). Op
het vliegveld te Benina zijn 86 on-
bruikbare Italiaansche vliegtuigen
aangetroffen.

De aanvallen op Engeland
Wederom weinig activiteit

Londen, 13 Febr. (Reuter).
Een communiqué van het mi-
nisterie van Luchtvaart meldt,
dat ln den afgeloopen nacht lichtevijandelijke lulchtactlvitelt bij de
Brltsche westkust plaatsvond,
doch er werden weinig bommen
geworpen.

Verspreide Incidenten, waarbij
lichte schade en verwonding van
een aantal personen werden ver-
oorzaakt, zijn uit Zuidwest- en
Zuid-Wales gemeld.

Boven Schotland
neergeschoten

Londen. 12 Febr. (Rtr. S H.) Een
door 't ministerie van Luchtvaart
nitaegeven communiqué verklaart,
dat hedenmorgen een vijandelijke
bommenwerper boven Oost-Schot-
land werd vernietigd.

Thans ls bekend, dat Zondag-
nacht twee en Maandagnacht een
vijandelijke bommenwerper wer-
den vernietigd, alle door het af-
weergeschut.

Het zoeken naar raiders
Moeilijk werk

L o n d e n, 13 Februari (Reuter).
John Nlxon, de speciale verslag-
gever van „Reuter" aan boord van
een Brltsch slagschip van de
home-fleet op een tocht in het
Noordelijk gedeelte van den At-
lantlschen Oceaan, seint het vol-
gende: „Een groote geheimzinnig-
heid werd betracht ten aanzienvan het doel van onze reis, toenik aan boord kwam van een van
Engelands reusachtlgste slagsche-
pen, juist toen het in den nacht
vertrok. Slechts eenlge officieren,
n.l. de commandant en de officier
voor de navigatie, uit de 1500officieren en manschappen, wistentot aan den volgenden morgen het
doel. Toen, terwijl het reusachtigs
schip op de hooge zeeën stampte
en slingerde, klonk de stem van
den commandant door de luid-
sprekers, welke over het geheele
schip zijn aangebracht, om onsover het doel ln te lichten. Wij
werden echter nog niet Ingelicht
omtrent het gebied, waar het schip
zou opereeren. Drie vcUe dagen en
nachten bleven wU op zee en fij-
durende deze dagen en nachtenkregen wij eenig beeld van demoeilijkheden, waarmede de Brit-
sche vloot te kampen heeft, wan-
neer zij op zoek is naar Duitsche
raiders. Deze raiders weten, dat
elk schip, dat zij zien, een vijan-
delijk schip ls, maar de Brltsche
vloot ls verplicht elk rookwolkje
aan den horizon zorgvuldig te
onderzoeken.

Gedurende onze reis moestenwij zesmaal de Identiteit vanschepen nagaan en de tijd, welkehierdoor ln beslag werd genomen,
zou voor een ralder van onschat-

| bare waarde zijn om te trachtente ontsnappen, geholpen door het
slechte zicht, waarmede wij ge-durende bijna den geheelen tochtte kampen hadden. Op zekerennacht riepen schril gefluit en*hoornsignalen ledereen zoo snelmogelijk op zijn post. Een flauwezwarte omtrek kon vaag ln deduisternis worflen waargenomen,
machines van 45.000 p.k. draaldenop volle kracht en toen barstten
de lichtkogels boven de vagecontouren. De spanning duurdeechter maar kort, want het bleekal spoedig, dat wU met een E'n-gelsch schip te doen hadden. Op
een anderen nacht bleef ledereenaan boord op zijn post omdat wijln wateren voeren, waar we eenvijandelijk schip zouden kunnenontmpeten. Zelfs het ontbijt werdnaast de kanonnen genuttigd, om-
dat niemand zUn post mocht ver-laten eer de late zonsopgang lnden mooien kouden ochtend wasovergegaan. Tot groote teleurstel-ling van ledereen aan boord werdgedurende deze drie dagen ennachten geen enkel vijandelijkschip waargenomn. Maar hetuitoefenen van de macht ter zeebrengt nu eenmaal zulke tochtenen veel geduld met zich mede",

Duitsche voorbereidingen
Berichten over Duitsche voorbereidingen inRoemenië melden o.a. een groote troe -

penconcentratie bij Constanza
L o nden, 13 Februari (Reuter). Uit Boedapest

ho t vernomen, dat de spoorwegstations in Roemeniëdoor militairen zijn bezet.Allerlei voorbereidingen worden door het Duitscheleger getroffen.

Londen, 13 Februari (Reuter). Het A.F.I.meldt uit Istanboel, dat volgens aldaar gearriveerde reizi-gers ongeveer 50.000 man Duitsche troepen te Constanzazijn geconcentreerd.
.

De V.S. en het Verre
Oosten

Diplomatieke situatie
ernstig
Cl

W a s h I n g ton, 12 Febr.
(Domei).'De aankomst van admi-
raal Nomura in Amerika, teza-men met de door president Roose-
velt afgelegde verklaring over depositie van de Vereenlgde Statenten aanzien van het Verre Oostenen het door'het .departement vanMarine ingediende verzoek om
aanvuUende. fondsen tot een be-drag van 900 millioen dollar, heeftbij waarnemer* in het Verre Oos-ten en op de eilanden den indrukgewekt, dat de huidige diplomatie-
ke situatie in het Verre Oosten
ernstig is.

Roosevelts verklaring aan depers, dat het Amerikaansche pro-
gramma voor het verleenen vansteun aan Engeland niet zou wor-den aangetast, zelfs, wanneer deVereenlgde Staten zouden worden
betrokken in een oorlog in hetVerre Oosten; wordt alom uitge-legd als een onopgesmukte aan-wijzing. zoowel voor Japan alsvoor Dultschland, dat hun weder-
zljdsche devaste politiek der Vereenlgde Sta-ten in het; Verre Oosten niet zul-len beïnvloeden.
• Senator Theodore FrancisGreen onderschreef dit standpunt
toen hij verklaarde dat de politiek
van Amerika ten aanzien van Ja-pan niet zou verslappen, zelfswanneer Engeland zou vallenIn kringen, die ln nauw con-tact met het congres staan her-innert men aan Nomura's per-
soonlijkheid en de aangename
samenwerking met hem tijdens enna den wereldoorlog.

Zijn oude vrienden bereidenhem een warm welkom, terwijl
hij ook door het Witte Huls har-telijk werd begroet, waar Roose-velt tijdens de persconferentieover hem sprak als over een oudenvriend.

Weygand op inspectie
tonde n,,«13 Febr. (Reuter).

Van radlo-Lyonwerd" vernomen,dat maarschalk Weygand uit Al-giers is vertrokken voor een in-spectietocht door Fransch West-Afrika.

De Duitsche bericht-
geving

L o n d e n. 13 Febr. (Reuter). Eenstaaltje van onjuiste Duitsche bericht-geving blijkt weer eens uit het vol-geilde. „Orford", een schip vanmeer dan 20.000 tons la tot zinkengebracht", zoo werd heden door deDuitsche radio medegedeeld, waarbijeen bericht uit „New Yorksche scheeD-vaartkrlngen" werd aangehaald. Deomroeper voegde eraan toe, dat de„Orford", welk schip kortgeledenwerd gebruikt als troepenschip ln1938 te water ls gelaten en tusschenEngeland en het Verre Oosten heeftgevaren.
Er moge op gewezen worden, datde „Orford" in Juni 1940 in de havenvan Marsellle ls gebombardeerd entot zinken gebracht.

Griekenland
De Grieksch-Italiaansche

oorlog
Tegenaanvallen afgeslagen,

opmarsch voortgezet
Londen. 13 Febr. (Reuter).

De 50ste Italiaansche tegenaan-
val, sedert generaal Ugo Cavalle-ro een maand geleden het bevelover de Italiaansche strijdkrach-
ten in Albanië op zich nam. werd
Dinsdag Jl. door de Grieken
afgeslagen, aldus een mededeelingvan Radlo-Athene.

De Grieksche opmarsch wordtlederen dag langzaam maar zekervoortgezet, in de kuststrekenmaakten de Grieken aanzienlijke
vorderingen. Zij gaan hiermedevoort en brengen den Italianen
aanzienlijke verliezen toe. Nogeen bergtop in den Noordelijken
sector van het front Is van vijan-
delijke troepen gezuiverd.

Tepeleni wordt bedreigd
Londen, 12 Febr. (Reuter).

De speciale correspondent van
Reuter aan het Albaneesche frontschrijft:

Gemeld wordt dat de Griekeneen omsingtlingsbeweging om Te-
peleni uitvoeren. Men verklaart,
dat hun opmarsch in den Klisura-sector, welke «repaard fin* methevige gevechten, hen binneneen afstand van circa 4 kilometervan Tepeleni heeft gebracht,-de
si rijd om welke stad reeds velevcken gaande is en van welke&tad uit dc tweede hoofdweg; naarValona kan worden beheerscht.De andere weg naar Valona is dekustweg, waarlangs de Griekenreeds voldoende ziin gevorderd
om Valona binnen het bereik vanhel Grleksche vèr-dragende ee-schut te brengen. 8

De Italiaaasche luchtmachtblijft een groote?e activiteit aan
dfr. dag leggen. Aanvallen ziingec-aan od posities in de Griekscheachterhoede, ln het bUzonder ophunne verblndlngsllnies langs denweg Florina»Koritea.

Frankrijk
Het bezoek van Franco

Veiligheidsmaatregelen
Londen, 13 Februari ißeuter).

Waar Franco en Pétaln elkaar
zouden ontmoeten waren de spoor-
en verkeerswegen door politie en
militairen bewaakt, terwijl het
verkeer werd omgelegd. Allerlei
veiligheidsmaalregelen werden ge-
troffen.

Vichy. 13 Februari (U. P.). Pé-taln kwjim kort na den middag
aan ln de plaats in het Zuiden vanFrankrijk waar hij binnen enkeleuren — voor den eersten keer sinds
hij in Mei 1940 Madrid verliet inantwoord op het dringende beroep
van Reynaud om terug te keerenAteneinde de moeilijkheden van hei
Fransche leger te onderzoeken —

Franco en Sunner zal ontmoeten.
Bij de besprekingen, welke vol-

gens het programma hedenmid-dag om vier uur moeten eindigen,
zal Pétain slechts de rol van luis-teraar vervullen. Franco heeft
om deze ontmoeting verzocht en
de Spanjaarden zullen aan alles
medewerken, welke voorstellen
ook zullen worden gedaan. In het
algemeen zullen tijdens deze ont-
moeting — naar men meent — de
Fransch-Spaansche betrekkingen,
het critieke voedselvraagstuk, de
toestand in het gebied van de Mid-
dellandsche Zee na de Spaansche
stappen van November j.l. met be-
trekking tot Tanger en het huidige
verpletterende Britsche offensief
in Lybië worden besproken.

Pétain aan de Rivièra
Vichy, 12 Febr. (Rtr. S H.) Maar-

schalk Pétain arriveerde heden
per trein te Cannes-sür-Mer aan
de Fransche Rivièra. Hij begaf
zich vervolgens naar zijn land-
goed te Villeneuve-Loudet aan den
kustweg, op ongeveer 15 km af-
stand van Nlce gelegen.

Om 12 uur 's middags verliet Pé-
tain zijn landgoed weer en be-
gaf zich naar het station te Can-
nes, waar hij in een particulier
spoorrijtuig officieele personen en
vrienden ontving.

Italië
Franco en Mussolini

Over evacuatie van
Abessynië?

Z ü r 1 c h, 13 Febr. (Reuter).
Volgens den correspondent te Vi-chy van de „Gazette de Lausan-
ne" wordt het waarschijnlijk ge-
acht, dat de evacuatie van bur-
gers uit Ethiopië het onderwerp is
geweest van de besprekingen tus-
schen Mussolini en Franco. Dit
vraagstuk gaat ook Frankrijk aan,
daar deze evacuatie het gebruik
van den 6poorweg van Djlboetl
naar Addis Abeba meebrengt,- het-
geen door den correspondent vol-
doende wordt geacht om de ont-
moeting tusschen Franco en Pé-
tain te verklaren.

Politieke waarnemers te Zürich
zijn geneigd te veronderstellen dat
Mussolini Franco waarschijnlijk
heeft gepolst over de vraag, wel-
ke hulp hij Italië zou kunnenverleenen.

Madrid, 12 Febr. (Aneta-Reuter).
De verklaring meldt, dat de

overeenstemming van de Itallaan-sche en Spaansche standpunten ten
aanzien van de Europeejche pro-
blemen en die welke op het hui-
dige historische uur voor beidelanden van belang waren tot ui-
ting kwam tijdens de bespreking,
die den heelen morgen en middag
duurde.

Ook wordt gemeld, dat het 17897tons metende schip „Conté Rosso"
dat vluchtelingen vervoerde, op-
weg naar Sicilië op een Italiaan-
sche mijn ls geloopen en ls gezon-
ken. Vele personen zijn vesdron-ken.

Duitschland
Duitschland krijgt tekort

aan rubber
Londen. 12 Febr. (Rtr. SH.). De

onlangs uitgegeven officieele be-
kendmaking, dat vijf groote Ame-
rikaansche rubbermaatschappijen
met Engeland samenwerken door
te weigeren hare producten te le-
veren aan de landen van de ..as"vestigt de aandacht van Duitsch-
lands positie m.b.t. dit product.

Inlichtingen, die in officieelekringen te Londen werden ontvan-
gen, geven aanleiding om aan tenemen, dat de Duitsche voorraden
aan rubber inalle vormen tegen 't
einde van 1940 minder dan 10.000
ton bedroegen, terwijl de behoef-
ten tot September 1941 waar-
schijnlijk vijf maal die hoeveel-
heid zijn.

Men verklaart, dat ofschoonDuitscWand voor 1939 gedurende
vele jaren voorraden van onont-beerlllke grondstoffen vormde inafwachting van een oorloe. de be-zette gebieden, die geen van allerubber voortbrengen, hunne voor-
raden hebben opgebruikt. De ver-
mindering van hun voorraden zouniet zoo sterk zijn geweest wan-neer men alleen met de Duitscheconsumptie had rekening gehou-
den.
Het gebrek in de bezette

landen
„Eigen schuld”

Londen. 13 Febr. (Reuter).
Dultschland verwet thans aan ver-
schillende onder den voet geloopen
landen, dat zy door huft eigen schuld
gebrek lijden. Een zekere Dr. Wlntzé
(of Wlnsche?) verklaarde onlangs,
dat verschillende bezette landen door
hun ongelooflijke dwaasheid zlchzell
ln den oorlog hebben gestort. Dê
Duitsche regeering is thans niet aan-
sprakelijk voor het k tekort aan levend
middelen in die landen.#^,Jullie kunt
nu verhongeren, i JulUel zelf er
niet voor hebt' gezorgd de,noodlge voor-
zieningen te i treffen.»DiilUbhlandJkaU
zelf nu geenjhonger^lijd<*i,Tdoor» jullie
te helpen", aldus. Dr.%Wlntze* Dê|
zette landen/mogenkhet'zich Ovoofgezegd hóüdenjdatl hun rantsoenen
thans nog'tweemaaljaoo groot zijn,'
als de Duitsche rantsoenen in 1916,
1917 en 1919.

Australië
Ernstig stadium

Boodschap aan het Austra-
lische volk

S y d n ey, 13 Febr. (Reuter). ]
In een officieele verklaring, wel-«
ke heden is uitgegeven na een |
bijeenkomst van den adviseeren-
den oorlogsraad, en waarin op-
gewekt is tot „de grootst mogelijke
krachtsinspanning ten behoeve
van de paraatheid van Australië,
welke ooit is aangewend", werd
het Australische volk. ervoor ge-
waarschuwd, dat de "oorlog een
nieuw stadium van „den grootsten
einst" is ingegaan. In een geza-menlijke verklaring geiden de
waarnemende premier, Fadden en
de leider van de socialistische
partij, Curtin: „De raad besloot
deze boodschap te verspreiden
naar aanleiding van de jongste
ontwikkelingen in den interna-tionalen toestand. De chefs van destaven, tezamen met Sir Robert
iirooke-Popham, opperbevelheb-
ber in het IVerre Oosten, zijnaangezocht aanwezig te willenzijn op een vergadering wtelkemorgen zal plaatshebben terbespreking van den toestand. Wijmeenen, dat wij het volk behooren
mede te deelen, dat — naar de
weloverwogen meening van denoorlogsraad —de oorlog in een
nieuw stadium van den grootsten
ernst is gekomen. Wat de toekomstzal brengen, is momenteel nietgeheel zeker, doch het is welduideijk dat het voor de veilig-
heid van Australië noodig is, dater noch uitstel, noch twijfel zal
aijn over de noodzakelijkheid omden hoogsten graad van paraatheid,waarin.dit land ooit hqeft ver-keerd, te bereiken".

Australië houdt de aan=
dacht op Japan gevestigd
Sydney, 11 Februari (Reuter).

De Australiërs zouden in een„foolscastle" leven, wanneer wij
zouden gelooven, dat het aantal
van onze vijanden reeds bekendis", — verklaarde Curtin, de lei-
der van de Labour-partij — in
een toespraak tot een vergaderingvan de Australische Arbeiders-vereniging.

Curtin voegde hieraan toe: „Ikzinspeel hier niet op een bepaald
land in het bijzonder, doch moge-
lijk ls er een land, dat verbinte-
nissen met Dultschland heeft,waaTUit verplichtingen zouden
kunnen voortvloeien.

Het zou. dwaas zijn te zeggen,
dat de as Bérlijn-Rome-Tokio
slechts een frase is. Laat ons in
Godesnaam niet veronderstellen,
dat wat elders gebeurd is. hier
niet kan gebeuren. Wij moetenonze rol-ten volle spelen. "

•
- •>

! De' Australische . Labour-partij
aanvaardt ten volle haar ver-
plichting om de oorlogstijd-capa-
citeit van volk en land te waar-
borgen teneinde het hoofd te
bieden aan een invasie".

Menzies terug van front
C a 1 r o, 12 Februari (Reuter).

De Australische premier Menzies
eindigde zijn negendaagsche reis,
tijdens welke hij de Australische
troepen Inspecteerde, met een be-
zoek aan Benghazi.

Hij keerde heden te Cairo terug
na de Australische troepen in Pa-
lestina, Egypte en Lyblë te hebben
geïnspecteerd.

In een toespraak tot het con-
tingent, dat hö had geïnspecteerd,
een samenvatting gevend van de
prestaties der Australiërs, zeide
Menzies dat hun verrichtingen
veel meer beteekenen dan het
overweldigen van den vijand.

De uitwerking van hun daden
kan mogelijk een keerpunt betee-
kenen ln de geschiedenis van den j
oorlog. I

Amerika
Het dispuut over de

torpedojagers
Roosevelts meening en het

standpunt van Knox
Washington, 12 Febr. (U.P. S.H.).

Inzake öe verklaring van kolonelKnox tijdens een persconferentie,
wordt nog het volgende gemeld.

Knox zeide, dat hij ..tegen eenverdere verzwakking van <Je Ame-rikaansche vloot" was, door nogmeer oorlogsschepen ter beschik-king van de Britsche vloot te stel-len.
De huidige sterkte bedraagt 159destroyers, terwijl het plan is 15

dit jaar en 45 in 1942 af te leve-ren.
Knox zeide: ~Wij kunnen geendestroyers missen, wanneer wijonze vloot op peil willen houden."HU voegde eraan toe, dat Enge-land niet om Amerikaansche oor-

logsschepen vroeg. HU zeide, dat
de marine intusschen „alle midde-len en faciliteiten benut heeft om
den bouw van een 2-oceanen-vlootte bespoedigen."

* *

Washington, 12 Febr. (Rtr. S.H.).
Uit Willkle's telefonische verkla-
ring uit New York blijkt, dat Roo-sevelt van meening ls, dat de
Vereenlgde Staten onmiddellijk
meerdere destroyers aan Enge-
land zouden kunnen leveren. Inverband me t Willkle's verklaring
dat „hooge autoriteiten" hem ver-
zekerden, dat meer destroyers
naar Engeland zouden kunnen
worden gezonden, verklaardenjournalisten, dia Willkle gisteren
hadden gevolgd, dat de „eenïge
hooge regeerLngsautoriteit". met
wien hU na het afleggen van zijn
getuigenis een onderhoud had,Roosevelt was.

For our Foreign readers
Synopsis of principal news

in this number
All railwaystations In Roumaniaare guarded by the army. Germantroops are making all kind ol prepara-

tlons.
It is reported from Istanbul, thatTurkey's defence-mcasures have been

completed.
Franco has ïeturned from Italy inFrance; he had luncheon with Petain,and afterwards there was to be a longtalk, tsuner and several Frenchcabinet-members taking part.
Cordell Huil declared, that US.consulates advised all Americansubjects in the lar east to leave for

home.

De „lease and lend bill”
Naar Senaat gezonden

Washington, 13 Febr.(Reuter). De Senaatscommissievoor buitenlandsche aangelegen-heden keurde de ..lease-and-lend-bill" goed. Het wetsontwerp
wordt thans naar den Senaatdoorgezonden.

Nomura bezoekt Hull
Washington, 13 Febr. (Domei);Admiraal Kichisaburo Nomura,nieuwe Japansche ambassa-deur, bracht gisteren een kort' for*

meel bezoek aan den minister xyan
Buiteniandsche Zaken. CordellHuil.
I Door functionarissen -van hetState-Departement wordt ver-klaard, dat regelingen worden ge-
troffen voor de farmeele overhan-diging van zijn geloofsbrieven aanpresident Roose velt erfVrijdag-,' 14dezer.

Het bezoek aan,Cordell Huilduurde slechts 5 ininuten, do*hdoor leden van het State-depart-ment werd later medegedeeld,
dat de Japansche afgevaardigdewarm werd ontvangen, fcij deel-den mede, dat minister Huil voor-nemens is een langduriger gesprekmet den ambassadeur te voeren,wanneer Nomura zijn nieuwenpost formeel heeft aanvaard.

Admiraal Nomura weigerde aan
vertegenwoordigers der dagbladen
meer mede te deelen dan dat Huilen hij elkander hadden begroet.

Later legde Nomura beleefd-heidsbezoeken af bij andere hoog-
geplaatste functionarissen van het
state-department. o.a. bij Breckin-
bridge Lond. chef van een speciale
afdeelins, Dean G. Acheson, on-
derstaatssecretiris, Stanley K.Hornbeck. adviseur voor de poli-
tieke betrekkingen en Maxwell M.
Hamilton, chef van de afdesling
verre-oostersche zaken.

Registratie van koop=
vaarders

Washington, 13 Febr. (Reuter).
| President. . Roosevelt deed een
orderuitgaan volgens welke alle
koopvaardijschepen — ook debuitenlandsche — Hie in Ameri-
kaanscbe havens liezen, zullen
worden geregistreerd.

HU heelt het departement vanMarine verzocht hem te advi-seeren in het verkrijgen van
meerdere scneepsruimte, opdat
aan verzoeken om schepen uitEngeland en andere landen kanworden voldaan.

Vlootbouw en herbewa=
pening

Washington, 22 Febr.(United Press). Zooals reeds werd
gemeld heelt president Roosevelthet Congres om goedkeuring ver-
zocht van dringende suppletoire
fondsen ten bedrage van ongeveer
830 millioen dollar ter versnellingvan de uitvoering van het vloot-bouw- en herbewapenings-
programma.

De fondsen, die door Rooseveltwerden verzocht, omvatten eenbedrag van 683.494.000 dollar incontanten en 154.000.000 dollaraan credieten voor het aangaan
van contracten. Hieronder zijn
begrepen 60.843.000 dollar ter
voortzetting van de werkzaamhe-den voor den aanleg van een reeksluchtbases voor de marine in den
Pacific en den Atlantischen Oce-aan en op het vasteland van Ame-
rika, namelijk op het Johnston-eiland (in den Pacific) tot een
bedrag van 3.480.000 dollar, in deKanoehe-baai (Hawaii) tot eenbedrag van 3.446.000 dollar ophet Palmyra-eiland (Pafific)' toteen bedrag van 3.489.000 dollar,Pearlharbour tot 4-395.000 dollar,Sitka (Alaska) tot 4.305.000 dollarUnalaska (Alaska) tat 5.030.000*dollar en Kodiah (Alaska) tot5.260.000 dollar.

De vliegtuigproductie
Washington, 12 Febr.(United Press). Tijdens de pers-

conferentie op heden verklaardede Amerikaansche minister vanMarine, kolonel Knox nog, dat devliegtuigenproductie in Januari 1sopgevoerd tot 900 a 1000 stuks, te-gen 799 vliegtuigen in de maandDecember 1940.
Voorts zeide hU. dat de vroegereopperbevelhebber van de Ameri-kaansche vloot, admiraal ri-chardson, 15 Maart a.s. te Wash-ington zal arriveeren voor hethouden van besprekingen omtrenteen nieuwe aan de vloot od tedragen taak. *

Versterking vloot in Atlan-
tischen Oceaan

Washington, 12 Febr. (Un. P )Welingelichte marinekringen wij-zen er op, dat mogelijk een belang,rijke versterking van de nieuw ge-schapen vloot in den AtlantlschenOceaan kan worden verwachtwanneer de Britsche zeemachteen aanzienlijke verzwakking ver-toont. De meeste marlnekrineenspreken voldoening uit over dehuidige Britsche positie in ver-band met de successen van devloot en de luchtmacht in Genuaen Ostende, hetgeen een bewijs isvan de vitaliteit van de RoyalNavy en de RAF.



Uit Oost-Java
Malang

(Van onsen redacteur).

UITGESTELD.
Dei bijeenkomst, uitgeschreven door

het bestuur der Studievereenlging Ma-
langsche landbouwgeëmployeerden
tegen Zaterdagavond as., Is ui t-
gesteld.

VOOR DE SPITFIRE MALANG.
In het fonds Spltfire Malang werd

Dinsdag een bedrag van ruim ƒ 87,—
gestort, zijnde opbrenest van een
feest, Zondag jl. te Wendlt gehou-
den, en georganiseerd door mevr. M.
W. de Graaf alhier.

H.L.O.-TRAINING.
De training in de aula van het' L-

yceum kan Maandagnamiddag a.s.. 17
Februari, geen doorgang
vinden. Wanneer de m gelijkheid tot
training in de aula weer aanwezig
ls, wordt zulks opnieuw bekendge-
maakt.

REPRISE FEESTAVOND.
Zaterdagavond a.s. wordt in de too-

neelzaabder militaire soctetPlt eene
reprise gegeven van de op 8 dezer
met zoo i bijzonder veel succes gege-
ven feestavond door de Menadonee-
sche , militairen ter herinnering aan
het verbond tusschen Nederland en
de Minahassa. Deze is toegankelijk
voor alle militairen.

VOOR LAND- EN ZEEMACHT.
Van verschillende zMen ontvingen

wij zendineen voor land- en zeemacht,
mevrouw N. N. zand een narty boe-
ken. romans ln de Nederlandsche
taal, cn wanneer de zeelieden de op-
drachten zullen lezen, welke voorin-
geschreven werden, zullen zil zeker
met nieuwe bezieling hun plicht ver-
vullen. overtuigd van het hartelijke
medeleven van de „landrotten". Me-
vrouw X zond eveneens lectuur, ter-
wijl ook eenige Jaargangen maga-
zines ons bereikten. Benevens ae pe-
riodieke zending uit Opakstr. te
Soerabaja.

Besten dank!

AANGEREDEN.

Op den viersprong Klodjenkidoel—
Spoorstraat werd Dinsdagavond een
Chlneesch wielrijder van achteren
aangereden door een taxi. De tiet-
eer werd met inwendige kneuzingen
in het zendingsziekenhuis Soekoen
opgenomen.

PAARDENVENDUTIE.

Donderdag 20 Februari heeft een
openbare verkooping plaats van 6
legerpaarden bi) de cavalerl«kazerne.
Aanvang 9 uur. Bezichtiging B—9
uur.

BOUW MARINEKAZERNE.
De bouw van het nieuwe marine-

kampement maakt goede vorderin-
gen. In verband met de groote al-
name van electriclteit en de daar-
aan evenredig zünde groote belas-
ting van het stroomnet wordt spe-
ciaal voor dit kampement aan de
ziide Javaweg een transformatoren-
station van de Aniem onder hetzelf-
de dak gebouwd als de electrische
keuken, de spenkamer en dergeliike
huishoudelijke verblijven. Dit station
dient alleen voor de verlichting van
het kampement en de electrisch in-
gerichte keuken; het station krijgt
eene vrij sterke capaciteit.

De lichtinstallatie voor dit onder-
deel der Kon. Marine zoomede de ter-
reinverlichting werd opgedragen aan
het Electroteehnlsch Bureau W. J.
L. Lammeree alhier.

Misschien zou het mogelijk ziln,
de verbinding van het centrum der
stad in Zuidwaartsche richting wat
te verbeteren, zoodat het marinekam-
pement gemakkelijker te bereiken
valt.

OPENING STATION.
De officleele opening van het sta-

tion werd thans definitief bepaald
op Zaterdag 1 Maart, ln de ochtend-
uren. *

De' meublleering van wachtkamers,
enz. werd opgedragen aan de firma
M. S. N o a c h alhier.

MEETING MALANGSCHE RIJCLUB
Dinsdagavond gaf de. Malangsche

Rijclub in de keurig verlichte ma-
nége der cavalerie een zeer geslaag-
de demonstratie. Het publiek was in
grcoten getale verschenen, de tribu-
ne was tjökvol! Over weinige dagen
zal zeker door de uitbreiding van
het ledental blaken, in hoeverre deze
propagandameetlng uitwerking heeft
gehad.

Onder deskundige leiding gaven de
geoefende senlores-leden, en daarna
de springklasse, demonstraties, ter-
wijl tenslotte een succesvol nummer
het doen springen van onbereden
paarden was.

DE ORDE OP HET KERKHOF.
Namiddagbezoekers van de begraaf-

plaats Soekoen gewaagden ons van
de voortdurende hinderlijke aanwe-
zigheid van een stel katjongs, die
bulten de inrijpoort samenscholen
en eene blijkbare roeping erin zien
weggelegd om de bezoekers te verge-
zellen op hun tocht naar de graven.
Men bevindt zich voor de rustplaats
van dierbare afgestorvenen zoo gaar-
ne in de eenzaamheid, en alhoewel
deze rij katjongs vermoedelijk het
niet slecht bedoelen, en hulp wenschen
te geven, toch vormen zij een last,
daar zij niet met goede woorden weg
te krijgen zijn. Eenig toezicht ware
zeker gewensch!

POLITIERECHTBANK.
Verduistering en valschheid

in geschrifte.
De politierechter mr. Sloot be-

handelde deze week een strafzaak,
aanhangig gemaakt versus den per-
soon van oud 37 Jaar, reserve-
sergeant te Bandoeng. wegens ver-
duistering en valschheld ln geschrif-
te. Bekl. zou ln het tijdvak Septem-
ber *37—Mei '38 diverse bedragen
ontvreemd en verkeerdelijk Ingeboekt
hebben ln 4Jne functie van beheer-
der van den rijwielhandel M. alhier.
Daardoor zouden 11 bedragen te el-
gen bate aangewend, benevens
een bedrag van ƒ 65,— over smeer-
olie, ln commissie ontvangen.

Ambtenaar OM. was mr. C a m-
p e n, terwyi de heer Minder*
man als subst.-grlffier optrad.

Het verhoor.
Bekl. ontkende. Destijds was

bekl. op ƒ 60,— salaris plus 2% com-
missie e ln. dienst gekomen en eind
October '37 ging de heer M. eigenaar
der zaak, naar Ba toe om aan bekl.
het beheer over te laten. Bekl. hiela
de administratie bij en op bepaal-
de tijdstippen kwam de eigenaar een
der drie kladkasboeken halen om te
B&toe ln het netkasboek by te wer-
ken. Soms waren ' alle kasboeken te
Batoe het netkasboek bij te wer-ten op een kladje.

Over deze verduisteringskwestie was
reeds eerder een resldentlerechtzaait
aanhangig geweest, .

De politierechter bla-
derde een der kasboeken eens door
en stuitte telkens op uitgave als
pakjes clgaretten. *

Politie r,:, Maar dat zl)xi
toch geen uitgaven voor de zaak?

B e k 1. zweeg.
Poll t 1 e r.: Had u een vol-

macht voor flnancleele handelingen?
Bell.: Neen.
p o 1.-r echter: u wordt van

verduistering beschuldigd. Is dat
waar?.

b e k 1. (nerveus en huilend): Ik
heb er nooit over gedacht om den
eigenaar voor zulke kleine bedragen
te benadeelen.

Po">1 1 t 1 e r.: Hoe komt het
dan dat die bedragen niet verant-
woord zijn?

B e k 1.: Ik kan 't mij niet her-
inneren; misschien ls het een slor-
digheid geweest.

De zitting werd "daarna geschorst
tot 28 Februari. Alsdan Bullen 4 ge-
tuigen ! gehoord worden, o.w. de ge-
tuige & décharge de dames Veraa en
Voogd en de heer Kramer, Inspecteur
BP.M., zulks oj> verzoek van bekl.

Lawang

ONEERLIJKE HUISJONGEN.

Toen een der Lawangsche dames
een dezer dagen haar huisjongen die
reeds drie Jaren als zoodanig bU haar
in dienst was, naar enkele toko's
zond ter betaling van de loopende
rekeningen, bleek naderland dat hij
aan deze opdracht slechts ten deele
had voldaan. De eigenaar van een
dezer toko's vervoegde zich aan het
adres waar fle Jongen diende om te
informeeren of het juist was dat de
rekening, zooals de jongen zei, door
drukte niet was voldaan. Het spreekt
vanzelf, dat de dame stom verwon-
derd was, hetgeen zy den Chinee-
schen tokohouder mededeelde. Toen
inderdaad bleek dat de huisjongen
het verschuldigde geld niet had af-
gedragen, werd hierin de politie ge-
kend, die onmiddellijk een huiszoe-
king deed verrichten bü den zoolang
vertrouwden bediende. Deze huiszoe-
king leverde voldoende materiaal op
om den man direct in hechtenis te
stellen. Behalve een mooie wollen
heerenpantalon, die geheel verknipt
was, kwamen 23 dameszakdoeken voor
den dag, een stel kopjes, schoteltjes,
doosjes, portretten, enfin een heele
serie artikelen, die gewoonlijk niet
in een Inheemsche woning wordt
aangetroffen. Bovendien bleek dat de
Jongen kort geleden een fiets had
gekocht voor ƒ 6,— en die, nadat
er een nieuw stuur op was gezet, ver-
pand had voor ƒ 5.—. Reeds eerder
was in het huisgezin een vermissing
geconstateerd van ƒ 25,— doch de
dader bleef onbekend. Met dat al was
de uitstalling van dien aard, dat
mevrouw w, toen zij dit aanschouw-
de, er zelf door van streek raakte.
Wel eigenaardig is dat de man de
artikelen, waarvan de diefstallen
reeds in 1933 aanvingen, steeds .heert
aangehouden. Dit was fataal voor hem.
De Jongen is in volle confessie en izal voor het in hem gestelde, ge- 1
schonden vertrouwen danig moeten I
boeten. I
HET VELE SLIPPEN VAN AUTO’S.

Waar het den ■ laatsten tijd weder-
om herhaaldelijk, vooral bij regenbui-
en voorkxnt, dat auto's al'rilden zij
slechts in matigp vaart, een sllpbe-
weging maken met minder of meer-
dere kwade gevolgen, geven wij het
inzicht, hieromtrent weer. van iemand,
die haast dagelijks - tusschén fle wie-
len zit. Deze, persoon zag. eens zelfs
dat een auto'zonder'snelle'«art op
den Simpingweg dusdanig slipte, dat
de wagen geheel om zijn as draalde.
Reeds werd ons gewezen op de bolle
ligging der verkeerswegen. Hierdoor
blijven autobussen en andere wagens
het liefst op het:midden"rijden,• ofn
bij het passeeren van andere wagens
eerst naar de linkerzijde uit' te wij-
ken. Daar wij hierover onze bevreem-
ding uitspraken werd ons verzocht
in aanmerking te willen nemen dat
de kanten der wegen slipgevaar ver-
oorzaakten door een euvel waarop
waarschijnlijk nimmer; de aandacht
was gevestigd. Door vrachtauto's
met Dieselmotoren wordt met olie
gestookt. Indien de auto's van
bakken onder den wagen voorzien wa-
ren om de vuile olie op te vangen
zou dit een heele verbetering betee-
kenen, daar die dikke substantie dan
niet op den weg zou terecht komen.
Vooral op hellingen, waar meer vaart
noodlg is, druipt er ook meer vui-
ligheid op den weg, zoodat het daar
glibberig wordt. Indien andere wa-
gens de plaats passeeren, waar Juist
de smeerboel is gevallen en die wa-
gens om een of andere reden moe-
ten remmen, helpt er geen lieve
moedertje aan, doch begint- de rem-
mende auto te glijden of te slippen.
Het Is zeer in het belang van het
snelverkeer indien aan bovenstaand
euvel de aandacht wordt gewijd. Een
kleine bepaling om Dieselwagens te
voorzien van lekbakken en klaar ls
Kees. Althans ln dit opzicht. De on-
gelukken door slippen veroorzaakt
zullen dan vermoedelijk tot een mi-
nimum worden beperkt.

Pasoeroean
SOCIëTEIT „HARMONIE”.

Tenminste eenmaal per jaar wordt
de kegelbaan niet uitsluitend door
mannen bevolkt, maar kunnen ook
dames hun kegelkundigheden ten
toon spreiden. En daar de kegelclub
„Houdt baan" den laatsten tijd geen
opgewonden kegelavonden heeft mee-
gemaakt, zal de hulp van de dames
worden ingeroepen om het kegelvuur-
tje weer wat aan te blazen. Een soos
zonder kegelclub is toch ook eigen-
lijk maar een halve soos. Mocht het
blijken, dat een gemengde kegelavond
alle reden van bestaan heeft (zooals
de ervaring ook reeds heeft geleerd),
dan zal de kegelclub de mogelijkheid
moeten overwegen om zich in • een
gemengde kegelclub te tranrformee-
ren, met alle consequenties (op ke-
gelgebied) van dien.

Aller medewerking wordt verwacht
om a.s. Zaterdagavond, 15 Februari,
de muren van de kegelbaan van ke-
geljool te doen schudden. De wissel-
beker zal wederom vergooid worden.
Bahml-Chinees aanwezig. Aanvang 8
uur.

Modjokerto
VALSCHE MUNTER

VEROORDEELD.
De landraad te Modjokerto heeft 1

ln de afgeloopen week het vonnis
uitgesproken ln de zaak van den j
beklaagde Matradjl. van beroep
goudsmid, wonende te Modjokerto.

Beklaagde werd artikel 244 van het
Wetboek van Strafrecht ten laste
gelegd en daaraan schuldig bevonden.
Dientengevolge werd hU veroordeeld
tot gevangenisstraf voor den tijd van
vtir Jaren met aftrek van den tijd
<n Dreventieve hechtenis doorgebracht.

Beklaagde, die eerst <*n beraad
vroeg, heelt op 11 dezer ln het von-
'DitibeiuibKflHnnnHHl

Stichting „Nederland ter zee”
Voor onze zeevarenden

De voorgeschiedenis
Vertakkingen over heel

Indië
Ongeveer gelijktijdig werden, kort

na het uitbreken van den oorlog, te
Goerabaia en te Batavia voorloopi-
ge comlté's opgericht met het doel,
de Indische burgerij op te wekken
meer belangstelling te toonen voor
het lot van onze zeevarenden, vooral
voor diegenen onder hen, die door
dezen oorlog volkomen van hun
hulselijken haard zijn afgesneden en
ook in de plaatsen, waar zij voet aan
wal zetten geen familie- of vrienden-
kring vinden, waar zU na hun lan-
ge reizen eenige rust en verpoozing
zouden vinden. Ook de ontspanning,
waarop de zeeman aan boord van
zijn schip onder de omstandigheden,
waaronder nu gevaren wordt, zoo.
veel recht heeft, kreeg aandacht.

Belde comlté's, welke van elkan-
ders bestaan niet | afwisten, wend-
den zich tot den Commandant Zee-
macht, die de vertegenwoordigers
dier comlté's met elkander in con-
tact bracht.

Onmiddellijk werd besloten tot vol-
ledige samenwerking. Deze werd nog
vergemakkelijkt toen achteraf bleek,
dat beide comlté's voortbouwden op
een gedachte, welke het eerst is op-
gekomen bij den heer L. A. van Nlfte-
rik te Soerabaia, die zich met zijn
echtgcnoote bijzonder verdienste-
lijk heeft gemaakt, doch tenslotte tot
de conclusie moest komen, het niet
meer alleen af te kunnen: om onze,
overal ter wereld varende schepen
te kunnen bereiken, was een wereld-
organisatie noodig.

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

Toen echter het plan er een-
maal was, werd aanstonds groote
medewerking ondervonden van de
autoriteiten.

In dit verband mogen in het bijzon,
der worden genoemd de heeren:

Mr. H.J. Spit, vice-president van
den Raad van Ned. Indië,
Z. Exc. Dr. H.J. van Mook, direc-
teur van Economische Zaken,
Vice-Admlraal C.E.L. Helfrich, |
Commandant der Zeemacht, en
A.F. Y| s Dias, wd. pr ident-dl-

xecteur der K.P.M.. -

Dank zIJ de medewerking van de.
ze heeren werd bereikt, dat H.M. de
Koningin uit de middelen van het
Koningin Wilhelminafonds een be-
drag van f 60.000,— beschikbaar
stelde voor de zeevarenden ter koop-
vaardij, van welk bedrag J 25.000.—
werd gereserveerd voor de in Neder-
landsch-Indië op te richten organi-
satie. Door H. M. de Koningin werd
daarbij het verlangen geuit, dat ook
de scheepvaartmaatschappijen voor
het beoogde doel zouden contribu-
eeren, aan welk verzoek de scheep-
vaartmaatschappijen, prompt en op
royale wijze voldeden.

De arbeid.
Het eerste werk van den raad van

bestuur was, een organisatie ln het
leven te roepen in de Vereenlgde Sta-
ten, waartoe de bemiddeling werd In-
geroepen van den heer E.C.Zlmmer-
man, handelscommissaris voor Ne-
derlandsch-Indië te New York, die
deze zaak met groote voortvarend-
heid heeft ter hand genomen, zoodat'
daar reeds op 13 November het Ne-
derlandsche.zeemanshuis.door onzen
gezant in.de Vereenlgde>Staten kon
worden geopend geheel bekostigd uit
vrijwillige bijaragen van den Ne-
derlandschen handel-. Men herinnert
zich, dat H. K. Prinses Jullana tij-
dens Haar bezoek.aan Amerika ook
het zeemanshuls niet vergat.

In de tweede plaats werd onmiddel-
lijk overgegaan tot een organisatie
van boekendistrlbutie over de koop-
vaardijschepen, waardoor de opva-
renden eenige ontspanning aan boord
zouden kunnen genieten. Deze boe-
keninzamellng werd geconcentreerd
te Batavia; de distributie der boeken
geschiedde, voor zaover de koopvaar-
dijvaart betreft, voornamelijk te
Soerabaia, Dit was een zeer omvang-
rijk werk, dank zij de mate, waarin
de boeken werden afgestaan.

AJlereerst moest orde worden ge-
schapen in de enorme hoeveelheid
beschikbare literatuur. Aanvankelijk
leverde dit eenige. moeilijkheid op,
doch ook hier was de ervaring de bes-
te leermeester. Een Europeesche
kracht en een groot aantal oppassers
werden in dienst genomen. Dank zij
de medewerking ivan de commissie
voor het rechtsverkeer, ln oorlogstijd
werd in Batavia de beschikking ge-
kregen over kantoorlokalen. Vervol-
gens werden de boeken geordend en
beoordeeld door leeraren van Middel-
bare scholen en andere krachten, die
zich hiervoor vrijwillig en belange-
loos beschikbaar stelden. Deze boe-
kencommlssle, welker arbeid wij
kort geleden nog uitvoerig beschre-
ven staat onder leiding van den heer
fl.V.Qulspel. die ook eenige malen
door de radio een verzoek richtte tot
de burgerij om boeken beschikbaar
te stellen.

Deze boekenlnzamellng geschiedt
niet uitsluitend voor de koopvaardij,
doch eveneens voor de Koninklijke
Marine en onze strijdkrachten ln En-
geland, alsmede voor onze overige
landgenooten, die tijdelijk in Groot.
Brittannlë een toevlucht moesten zoe-
ken.

In de derde plaats werd aanstonds
een aanvang gemaakt met de ver-
strekking van Kerstklsten aan de
koopvaardijschepen.

Hiermede belastte zich het werkco-
mité Soerabaia. Een bijzonder moei-
lijke taak, als men weet, dat het co-
mité niet in alle gevallen precies wist
waar de schepen zich bevonden en
maar op hoop van zegen naar enkele

buitenlandsche havens, waar mis.
sohlen Nederlandsche schepen zou-
den kunnen liggen, Kerstkisten zond.
Alles bU een werd het een groot suc-
ces, want uit een groot aantal brie-
ven van gezagvoerders en opvaren-
den blijkt duidelijk hoezeer men deze
verrassing op prijs heeft gesteld.

Djember
V.O.C. NIEUWS.

De leiding van het DJembersche
V. O. C. verzoekt ons mededecjjig te
doen van de oefening, welke a.s.
Vrijdag 14 dezer gehouden zal wor-
den ln samenwerking met het auto-
mobiel-detachement uit Malang. De-
ze oefening zal bestaan in de vol-
gende opdracht: het station van de
SJS. te Kalisat wordt verondersteld
overrompeld te zijn door parachutis-
ten, welke zich in dit station ver-
schanst hebben. Deze parachutisten
zullen bestaan uit de leden van het
V.' O. C. te Bondowoso. Het V. O. C.
teDjember krijgt opdracht, deze pa-
rachutisten uit het station te ver-
dreven en/of gevangen te nemen.
Daartoe begeeft het zich met de mi-
litaire automobielen zco vlug mogelijk
in de richting Kalisat, vanwaar de
manoeuvre zich zal ontwikkelen.. De
oefeningen beginnen reeds om hall
vier, zoodat het corps op dit uur
aangetreden moet zijn op het exerci-
tieveld te Kebonsari. Nu de mogelijk-
heid bestaat voor de van oudsher
bekende rivalen: Bondowoso en
Djember om mogelijke geschillen
thans „op de punt van de bajonet"
uit den weg te ruimen, vermoeden
wty, dat de manoeuvres wel met groot
élan zullen worden uitgevoerd. Moge
de sterkste zegevieren i

Eén dag na het bekend worden
van dit verblijdende bericht werd
overgegaan tot de oprichting van
de Stichting „Nederland ter Zee",
welke haar werkzaamheden aan-

i ving met een kapitaal van ƒ 50.000.—.
De Stichting werd op 15 October
11940 opgericht door den heer J. Bos-
|ma Sr., gepens. schout-bij-nacht,

' die zich op verzoek van de belde
voorloopige comlté's met de lel.

, ding van de organisatie belastte.
De vorm van een stichting werd

gekozen:
le.' teneinde rechtspersoonlijkheid
te verkrijgen, hetgeen o.m. ge-
wenscht was.in verband met het
beheer der geldmiddelen.
2e. omdat reeds aanstonds werd
beoogd een organisatie in het le-
ven te roepen, welke ook na afloop
van den oorlog kan blijven voort-
bestaan.
In den raad van bestuur der stich-

ting hebben .thans zitting de : hee-
ren: ...

J. Bosma Sr.,— Voorzitter;
W. van Enst '— secretaris-thesau-

rier;
N. E. van de Stadt — vooratter van

het Werkcomité Bataiva;
L.A. van lfterlk — voorzitter: van

het Werkcomité Soerabaia;
J. 't Hart — vertegenwoordiger

der Stichting, Singapore:
Raden Mas, Toemenggoeng Moe-

sono — Regent van Soerabaia, in
het bijzonder ln verband met het
contact met Indonesische zeeva-
renden;

R. de Grave — vlce-voorzltter
Werkcomité Makasser: \

Ir. J.A.A. Hoefnagels — voorzitter
Werkcomité Medan;

Kapt. ter Zee C.H. Brouwer —in
de plaats van overste J.J.L. Wil-
llnge, die door overplaatsing zijn
functie ln den raad van bestuur
moest neerleggen.

Feuilleton

Brood zonder boter

Naar het Engelsch.

van

Edith L. Gibson
41.
Omzichtig scharrelde Joe tus-

schen de boeken op de plank tot hij
er een tamelijk verwaarloosd en
zeer beknopt exemplaar van W«b-
sters's woordenboek gevonden had.

Angstvallig sloeg hll de bladzij-
den om. ~C-Col-Colla-Collaboreïr-
en-samenwerken." Hm-mm, ik zie
niets van samenwerking. JU Mar-
tha?"

„Neen, Joe. Ik ook nog niet", ant-
woordde Martha en ze zette de pan
nut gelei achter in het fornuis.

Een Daar ochtenden later werd
alles echter veel duidelijker. De
heele familie was in de kinken.
Martha sorteerde de potten voor de
vruchtengelei die ze gemaakt'had

[ en zette ze daarna weg ln de pro-
visiekast. Joe zat op een sto«j bij

de deur en repareerde wat paar-
dentuig. Het was den heelen zo-
mer reeds "n bron van ergernis voor
Caroline geweest, dat hij voor der-
gelijk werlc nu juist de keuken
uitzocht. „Waarom kan hij toch
in de schuur zijn tuig niet * maken
en ziln zaaizaad uitzieken? Waar-
om moet hij nu altijd in de keuken
rondhangen?" vroeg het meisje
telkens weer.

Hij legde dan uit dat hij ziln werk
mee naar huis bracht, omdat hij
in de keuken beter kon zien dan in
de schuur, maar Martha wist wel
dat het een gewoonte van hem was
geworden, dateerend uit de lange
wintermaanden dat zil alleen wa-
ren op de oude boerderij en : hij het
veel gezelliger vond zijn werk bij
haar te doen. Ze verdedigde hem
nu dapper. „Laat hem ziln gang",
zei ze. „Tenslotte is het toch zijn
huis en zijn schuur".

„Dat doet er niets toe. daarom
hoeft hij er toch geen werkplaats
van te maken", gaf haar dochterdan terug.

De meisjes hadden dien morgen
de borden afgewasschen en Rose-mary, die het getoeter van denpostwagen had gehoord, holde naarbuiten om de post te halen. Caro-line. die op het punt stond de ka-mer te verlaten om verder te gaan
met haar statistieken, wachtteeven om te zien of er soms brievenvoor haar bij waren. Er was éénbrief. Rosemary, die terugkwam,gooide den brief naar haar zuster

en trok zich toen weer terug ineen hoek van de keuken.
Caroljpe las den brief en keekdaarna naar haar huLsgenooten;

t belangrijke nieuwe straalde vanhaar gezicht. „Luister eens. moe-der," riep ze opgewonden. „Hij isvan professor Somersby. Luistermaar:
Geachte Mejuffrouw Whitsell,

Ik ben zeer benieuwd naar devorderingen van uw werk en na-tuurlltk zal ik gaarne uw bevindin-gen met de mijn? vergelijken.
Gelukkig zal ik zeer spoedig inde gelegenheid zijn dat te doen. Ikvèrtrek over een paar dagen, metvacantle uit Minnesota en mijnreiszal ml| in uw buurt brengen. Ik zouhet op prijs stellen even bij u aante tomen en het werk met u te be-kijken. Het spijt me dat ik u nietprecies den dag en het uur vanmijn komst kan mededeelen, maarik reis met een auto en ik vrees datmen nog niet geheel op deze ma-chine kan vertrouwen. Slechte we-gen of lekke banden ziln in staatcm hen in een oogenblik buitenwerkintr te stellen. Is het « voldoen-de ais ik zeg ongeveer JH tegen heteind van de volgende week bij u tezijn? Laat mij alstublieft even we-ten of het u schikt. Dit llikt mij be-ter dan u te verzoeken het mate-riaal over de post te zenden.

Hoogachtend,
Allen SomerSby.

Het bleef even stil in de keukentoen zij klaar was met lezen.Daarna keek Martha op van hetsorteeren van haar melkflesschen.
~Dat is aardis:." merkte zij op.
„Dan kunnen jullie Je boek, of wathet ook ls, samen ln elkaar zet-ten. Is het een aardige man, Ca-
roline?"

.O. ja moeder, natuurlijk." Ca-roline's stem legde' bijna nogmeer dan haar, woordeni getuige-
nis af van de buitengewone char-mantheid van den persoon lnkwestle.iMB*HnpaHM!2&:'

„Schrijf hem dan maar directterug. Vraag maar of hij het zoo
kan inrichten, dat hU blijft eten."
„

«O, maar dat gaat niet, moeder.Ik kan de gedachte, dat hy hierkomt al • niet verdragen; en zekerniet — jdat l hij hier - komt eten."Door haar opgewondenheid lietCaroline's, gebrulkelij k duldelijkewyze van spreken haar ln densteek. De woorden rolden haarmond uit alsof;ze een kind was.WU moet begrijpen," probeerde zehaar evenwicht te herstellen, „pro-fessor: Somersby heeft?zulke bll-zonder fijne manleren,,hij is demerkwaardigste persoonlijkheid,die lk ken."
..Maar daarom kan hij toch welbl ons eten. Caroline? We zullenalles!, zoo lekker mogelijk klaarmaken. Maar natuurlijk, als Je hetliever niet wilt —Martha keekhaar dochter met verwonderdenblik aan. Rosemary. die gehurkt

i-*haar bosk Je van do keukens"ir?«P
ht' *»*>. ~

a
.

m ol eten de aardappelen
CaroUn»»

V?«r H,. on.? e rechterhand,
geschokt «fr sat5at haar vïlendUPS!*. wfeïK» '*'"t

„is dat zoo Caroline?"
..Wel, het ls niet noodlg om hetzoo boud te zeggen als Rosemary

dat doet, maar natuurlijk zullenonze manleren hier op de boerde-E? 1;» at grol aandoen. Upraat er bijvoorbeeld over hem tenten ten te vragen. Menschen alsProfessor Somersby gebruikengeen warm eten om twaalf uur.zooals wy, moeder. ZIJ gebruikens middags hun lunch en 's avondswarm eten."
Hikt me nogal vreemd."zei naar moeder nadenkend. „Maarwe zoudenx het' voor een keertje

wel eens kunnen."
„En zij verkleeden zich voor hetavondeten. Hier, komen de man-nen zelfs zonder jasje aan tafel'

*/r"%ar Ik niets van." zeiMartha voorzichtig. „Ik weet nietwat je vader daarvan zegt."

' (Wordt vervolgd).

Vertakkingen.

Voor de drie hierboven genoemde
doeleinden was uiteraard reeds zeer
veel geld noodlg. Door giften van ver-
eenigingen en particulieren was het
werkkapitaal intusschen aangegroeid
tot ƒ60.000,. waarvan echter tegen
het .einde van het Jaar reeds onge-
veer ƒ 45.000,- was uitgegeven. In ver-
band hiermede besloot de raad van
bestuur met den uitbouw der orga-
nisatie te wachten'totdat een over-
zicht zou zijn verkregen omtrent de
geldmiddelen, waarover ln de naas.
te toekomst zou kunnen worden be-
schikt. In December werd, vooral
dank zij de krachtige medewerking
van den heer Spit, vernomen dat H.
M. de Koningin andermaal ƒ 50.000,—
uit het Koningin Wllhelmina-fonds ter
beschikking van de stichting stelde.
De financiën vormden zoodoende niet
langer een beletsel voor een verdere
uitbreiding van het werkterrein der
stichting.

Voor zoover betreft Nederlandsch-
Indië heeft de stichting thans werk-
comité's ln de havens Batavia, Soera-
baia, Medan, Makasser, Padang en
Tjilatjap. Voor zoover betreft het bul.
tenland, heeft de stichting, afgezien
van de Vereenigde Staten en Cana-
da waar ook tehuizen voor zeelieden
ter koopvaardij werden gesticht, „fi-
lialen" in Singapore, Bombay en
Bangkok." In Australië geschiedt de
zorg voor de zeevarenden: ter koop-
vaardij reeds door het „Netherland
Relief Fund". Over de vraag of de-
ze ' actie alsnog zal worden onderge-
bracht bij „Nederland ter Zee", vindt
nog overleg plaats met den consul-ge-
neraal aldaar. In Afrika en ver-
schillende Brltsch-Indische havens
zullen vermoedelijk reeds plaatselijke
afdeellngen zijn opgericht. Het ls n.l.
bekend dat reeds stappen zijn gedaan
om 1:tot de oprichting van een,werk-
comité te komen, doch omtrent de op-
richting werd nog geen definitief be-
richt ontvangen, doordat de commu.
nlcatle thans meerl tijd ln beslag
neemt dan vroeger. In elk geval blijkt
wel, dat de stichting langzamerhand
een wereldorganisatie ls geworden.

Een zeer belangrijk onderdeel van
het werk der stichting ls de verzor-
ging van het koopvaardU-kwartler,
ten aanzien waarvan nauw wordt sa-
mengewerkt met de Nirom.

De aanvankelijke stroom van criti-
sche opmerkingen 1 over dit koopvaar-
dij.kwartler is thans vrijwel opge-
droogd, terwijl daarentegen het aan-
tal uitingen van waardeering voort-
durend toeneemt. Het spreekt van
zelf, dat ook in dit opzicht het eerste
begin het moeilijkst was. Het streven
is er echter op gericht om het zoo-
veel mogelijk eiken zeeman naar den
zin te maken, zoodat steeds naar ver-
betering werd en ook wordt gestreefd.
Suggesties zijn dan ook steeds wel-
kom en gegronde crltiek kan slechts
tot bereiking van het beoogde doel
geraken.

De plaatselijke acties van de ver-
schillende werkcomlté's loopen zeer
uiteen. ZU omvatten o.a. bezoeken
aan ondernemingen en fabrieken; lo-
geeren in de bergen; autotochten
door de stad; bezoeken aan huis bij
zich daartoe beschikbaar stellende fa-
milies; organiseeren van gezellige
avonden in zeemanshuizen; bioscoop-
voorstellingen; belangstelling toonen
voor zich ln ziekenhuizen bevindende
opvarenden. ,

Het succes is reeds zeer groot. Niet
alleen wat betreft het aantal particu-
lieren dat zich gaarne met den zee-
man wit bezig houden — soms over."
treft de aanvraag naar hen het
aanbod! — maar ook komt dit tot
uiting in de waardeering van den zee-
man voor de pogingen om hem zich
zoo thuis mogelijk te doen voelen.

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. Ver-
eeniglng Michiel Adrlaanz. de Ruy-
ter, „Onze Hoop", en met „Sterre der
Zee". Ook wordt in verschillende
plaatsen steun ondervonden van „On-
ze Vloot". En verder dient hier na.
tuurltjk nog melding te worden ge-
maakt van hetgeen de scheepvaart-
maatschappijen zelf reeds voor al
haar personeel doen, wat ook ten
zeerste wordt geapprecieerd.

Bridgerubriek

Josephine Culbertson
Meester zijn van de

situatie
In de meeste spellen ls het

eenige, wat moedig is om belde
partners tot het juiste bod te doen
komen,! de gewone, conventioneo-
le biedmethode. Doch een enkele
maal vraagt een bijzondere situa-
tie een f bijzondere methode j van
bieden. Als dezejmethode op tul-
vere logica gebaseerd is, kan zij
moeilijk falen, -indien men*ten-minste een!partner,heeft," die voLdoendel ervaring en scherpzinnig-
heid bezit, - 1 om te weten wat'fr
mee bedoeld wordt. I>lt illustreert
onderstaand spel:

Noord is Oever.
Belde partijen kwetsbaar.

.Het biedverloop:
N. O. Z. W.
u Pas 3 A Pas
4 s? Dubbel 5 V Pas
7 * Pas Pas Pas

Het hoogtepunt van" het bieden
was het zeer ; doch
schitterend; logische bod van ö
Harten door zuid. Tegen het spel
was verder niet veel in te brengen.
Dertien'Slagen 5 waren opgelegd en
dan had v Noord " (natuurlijk - bU
wijze van . spreken) nog slagen

Zonder, dit 5 Harten bod zou het
voor Noord-Zuid practlsch niet
mogelijk geweest zijn, tot een
Groot Slam bod, te komen.; Toen
de 4 Harten door Oost gedoubleerd
werden,'had:Zuid een prachtkans
om den? aard van zijn hand te
toonen. Had;hij werkelijk 8 Har-
ten kunnen spelen, dan zou het
minstens even < gewees;
zijn, te redoubleeren.

Daarom kon de ophooging tot 3
Haxten slechts een ding beteeke-
nen, n.l. dat het»een informatie-
bod was, dat aangaf, dat Zuid
eerste-ronde contróle in de Har-
ten had. En zoo kwam het 7
Schoppen bod als de kroon op het
mooie werk.

En gaat U thans eens na, hoe
moeilijk het was, om tot Groot
Slam te komen, als Zuid dit'ooa
niet gedaan had. ook al had zuid
tot 6 Schoppen doorgeboden danzou hij nog een vexliesslag in de
Harten kunnen hebben. Hierover
had Noord nj. niet de minste in.
lichting. .. ,MAl zou Zuid A—H—V van Klave-
ren en H—V; van Schoppen heb-
ben, zou zelfs dan nog een; Har-
ten sec'een verliesslag hebben be.teekend.-

<Nadruk verboden)

Personalia
Ontheven Is van de functie vanplaatsvervangend lid van het bestuurvan de Cassave-Centrale W. H. K.Gr o ene veld,!, tevoren klein-land-bouwer te Padalarang.

• •

Benoemd Is tot plaatsvervangend Rdvan het bestuur, van de Cassave-Cen-
trale H.' L 1 on, eigenaar van de land-bouwonderneming „Pasir Madang" tePlered.

Steeds grootere sfeer.
Het werkterrein der stichting wordt

voortdurend grooter. Het zal stellig
nog eenlgo maanden duren, vóór de
organisatie, zooals de raad vanl be-
stuur zich die heeft gedacht, zal zijn
voltooid.

Zeer verblijdend ls daarom de toe-
nemende belangstelling voor het
werk der stichting van de zijde der
Indische burgery, blijkende o.a. uit
het binnenkomen van verschillende
groote en kleine giften van particu-
lieren, die daarmede biyk wenschen
te geven van hun waardeering voor
het werk der stichting.

Zéér groot ls ook de belangstel-
ling in de planterswereld. Dit is nog
dezer dagen gebleken uit het resul-
taat van een enquête, ingesteld door
het Algemeen Landbouw Syndicaat.
Talloos zijn de ondernemingen, die
zich van ganscher harte bereid heb-
ben verklaard zeelleden als gewaar-
deerde gasten te logeeren te hebben.

Wat betreft de samenwerking met
de vakvereenigingen, moge met eere
worden genoemd de Vereenlging voor
gezagvoerders en stuurlieden ter koop-
vaardij. welker voorzitter, de ' heer
C.M.Bakker, reeds verscheidene ma-
len waardevolle adviezen heeft gege-
ven aan den raad van bestuur.

De heer G.de Raad van de vereenl-
ging voor scheepswerktuigkundigen
toonde eveneens zijn belangstelling

door zich beschikbaar te stellen om
op gezette tijden een toespraak te hou.
den tot de zeevarenden voor de Nl-
rom-mlcrofoon.

Opgemerkt moge nog worden, datuiteindelijk de-stichting niet slechts
beoogt zich het lot aan te trekken van
den zeeman uit Holland, maar om le-
deren zeeman, die er nu toe bijdraagt
dat Neerlands vlag zich op alle zee-en blijft vertoonen. Ook alle zeelieden
der Indische scheepvaartmaatschap-
pijen behooren zonder uitzondering
daartoe. In dit beginstadium spreekt
het echter van zelf, dat het eerst die-
genen aan bod komen, die geheel en
al van hun naaste familleverwantenzijn verstoken. Maar het einddoel om-
vat allen.

Het adres der stichting is: Molen-
vliet West 8, Batavia-Centrum.

Door de directie der N.V. Koninkiy.ke Paketvaart Maatschappij werdvoor het werk der stichting beschik-baar gesteld de heer P.O.J.Muller,
die tevens optreedt als secretaris van
het werkcomité Batavia der stichting
en uitstekend werk heeft verricht.

Met deze uiteenzetting hopen wy
de belangstelling van de Indische bur-
gerij voor onze zeevarende Nederlan-
ders nog meer te hebben gaande ge-
maakt. Het werk der stichting en hetlot van den zeeman verdienen ons al-
ler aandacht, zich demonstreerendin de beschikbaarstelling van lectuuren/of onthaal van den zeeman omhem voor eenigen tUd uit zijn werkte verplaatsen naar een hartelijke en
gastvrije omgeving, waar hy zichthuis voelt, en niet als een vreemdebezoeker.

Indiè moet „koopvaardU-mlnded"
worden, en het ls reeds op den goe-den weg.

Radio-programma’s
Golflengte in moters der

verschillende zonders:

A R.V O.S • — lw8f»
PM Ti M.31 —

BJici 18-»a - 18,93 ~ UJ)''
83 18.84 - - 19«
gINQArOEE: 50.9« — 233
ACSTRALie: 81.S
ZWITSERLANDIIfI.39

DONDERDAG
11 FEBRUARI.

NIROM.

17.01 Programma.
17.03 Theeconcert.
17.45 Voor kladeren.
11.00 VteuLIMH
18.15 Swingmuziek.
18.45 Radio-Oranje.
19.00 Nieuw».
19.35 Potpourri.
10.45 O. vin Bovenï. :
10.15 P. 3. Koet».
iu.3o Ser. muziek.
11.30 Hawalac. -

11.00 Nieuws.
11.05 Dansmuziek.
11.15 Varia.

A. R. V. O.

16.30 Marsch.
18.13 Allerlei.
18.00 Voor klnjeraa.
18.30 Filmmuziek.WH
19.00 Nieuw».
19.10 Verzoekjes.
10.30 Zang-recital
11.00 Ber. muziek.
11.45 Joe Los», r-
-12.00 Pop. muziek.

*

M. R. V.
18.17 AUerlel.
18.00 Bon.' muziek.
18.30 Songs..
19.00 Oramotoon.
19.30 Verzoekjes.
20.00 Causerie
20.30 Zang.
21.22 Negerbands.

VRIJDAG
14 FEBRUARI.

NIROM.
8.00 Oramotoon. •

8.30 Nieuws.
8.35 Oramotoon.
7.30 Nlauw».

* 7.33 Concert.
11.01 Kamermuziek.
11.40 Pianospel.
12.00 Copcert. .
12.30 J. Tauster.
13.00 Varia.
13.20 Nieuws.
13.30 Concert.
14.20 Nieuws.
17.01 Programma.
17.03 Theeconeert.
17.45 Gymnastiek.
18.00 Zangles.
18.30 Gramotoon.
18.45 Radio-Oranje. <

19.00 Nieuws.
19,23 Concert.
19.40 Lezing.
20.00 Solisten.
20.10 Desn. zangen.
21.00 Hoorspel.
21.40 Dlsconleuw»
21.00 Nieuws.
22.06 Concert.
22.45 Voor zetvarssdrc

A. R. V. O.
7.00 Wilhelmus.
7.05 Oramotoon.

7.10 Nieuws.
11.00 Uarscb.
11.03 Orkest. ,

r..jo ormo.'oon.
IJ.OC KJ. Zaag.
11.30 Concert.
ll.ïO Nieuws.
11.35 Concert.
18.30 Msrsch.
18.33 Allerlei.
18.00 Concert.
19.00 Nieuws.
19.20 Rumba'».
19.40 Tango's.
30.00 Conce-t.
21.00 Hawalan.
21.30 Zang.
21.45 Walsen.
22.C0 £>wlniniUKlc.
22.30 Dan«tnuzlek

M. R. V.

11.00 Marschen.
11.30 ort.e>t.
11.00 Oramofnen.
13.30 P. Robeson.
12.00 Orkest.
13.30 Filmmuziek.
10.17 Tbeemu»l*k.
18.00 Allerlei.
19.00 Muziek en «aor

19.30 Verzoekjes.
20.00 Ouverture,

. 20.30 Vloolsoll.
21.00 GramOtooa.
21.30 Oude walsen.

21.23 Eands.

BUITENLAND.
Nleuwsbe zichten.

18.45 8.8.C. Fr.
19.13 Sydney Eng.
19.30 8.8.C. Ned.
19.30 Singapore Fr.
19.30 flbanghal Eng.
20.00 Cbungklng Ecg.
20.00 fi. Franclsco Eng.
20.00 Delhi. Eng.
20.00 Canton Eng.
20.10 Slngapor» Mal.
20.15 Manlla Eng.
20.30 8.8.0. Eng.
20.30 Slngapor* Eng.

8.8.C.
20J0 Penang Eng.

83.C.
20.30 Hongkong Eng.

B.B.a.*i«9«sg|
20.35 Tokio NederL
20.45 Sydney/Perth Fr.
20.55 Tokio Eng.
21.00 Cbungklng Mal.
21.10 Chungklng Ned.
21.15 8.8.0. Nederl.
21.15 Slngapor* Ned.

8.8.C.
21.15 Sydney/Perth

Eng.
21.20 Bangkok Fr.
21.25 Bangkok Eng.
21.30 Slngapor» Ned.
21.45 Shanghai Eng.
21.45 Sydney/Perth

Nederl.
21.50 Cbungklng Eng.
12.00 S. Franclsco Eng.
22.00 Manlla Fr.
22.00 Rangooa Eng.
22.15 Manlla Eng.
23.00 S. Franclsco Eng.
- 23.30 8.8.C. Eng.
23.30 Delhi Eng.
24.00 8.8.0. Air.
24.00 8.8.C. Iraanscb.

Ambulance-auto’s stads-
en landwachten

Bestemming, spaarbank-
rente

Wij vernemen, dat het centraalcomité voor de stads- en landwach-ten met voortvarendheid bezig isde reeds door de inleggers derPostspaarbank voor dat doel be-schlkbaar gestelde rente over1940 om te zetten in ambulance-auto's. Met de General Motorsweraen te dien einde onderhande-lingen geopend en een schema is
samengesteld voor 6 groote en 50kleinere wagens, waarvoor het totnog toe verzamelde bedrag toerei-kend zou zijn.

Uiteraard wordt daarna nog degoedkeuring van het legerbestuurvereischt.
Er zijn echter meerdere wagensnoodlg en die spaarders, die nog

«eigenheid vonden eenmachtigingsformulier, welke op
alle postkantoren verkrijgbaar

Vi" vullen zullen zich onge-twijfeld gedrongen voelen ook hunbijdrage voor dit mooie en nuttigedoel te leveren. Zooals vanzelfspreekt zijn de geringste bedragen
aan rente welkom!ZU; die de rente over 1940 reedsboe^ e tobben iaten t>U-kunnen volstaan het be-drag der rente bij het postkan-
ÏSSsJ2P i ®} €m€n cn daarvoor eenpostwissel te zenden aan den di-recteur der postspaarbank te Ba-tavia-C. onder vermelding opden postwissel van: „Rente 1940 —

Weerbaarheid".
aandacht van firma's eninstellingen, welke een zekerheidSrL? � 'RostsPa

,
arbank deponeerenteiegrajrfcrediet wordt nog-maals op deze actie gevestigd.Pf hoofdkantoren zouden tevensagentschappen kunnen machti-
°? hun zekerhelds-

beschikbaar te
Pver de rente reedsHw 2211 Mn Postwis-rvVas harte welkom zijn.

Ï&J** 13 tlJans circa IHB 000.-pugedragen door ruim 17.000 in-leggers der postspaarbank. De ac-tie wordt voortgezet!

S.H. Donderdag, 13 Febr. 1941

f>Q Sen stralende
Méf T^P1 GLIMLACH
jhW /^a J~i SfiflH®® Squibb Tandpatta houdt Uw tanden

Cr«m !t:c 'enc' blank. Reiulgt grondig,
bevat geen bijtende bestanddeelen|n||V ƒ Q>nlHrki V. —-» ~v- --g,.-i4■MA* —iJ/ ».*' ofschadelijke zeepen. Verfrlsschend,

Vm iuln'9 bovendien. Koopt nog heden.

•V hp SQUIBB
TANDPASTA
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de Courant. ■ #

i - * ■ — -De Dag Begint.....
Onvoorbereid. — Wij hebben in

deze kolom zoo af en toe wel eens
gefulmineerd tegen het gebrek aan
geestelijke voorbereiding, dat bij
een deel van het publiek — maar
gelukkig lang niet bij het publiek
als geheel — zoo duidelijk tot
uiting kwam. Afkeer, om zich —

behoudens het speldje en enkele
contributies — met de realiteit be-
zig te houden was daarvan een
duidelijk symptoom. Tegenzin om
een deel van de huidige taak op
zich te nemen door aanmelding bi)
het V.0.C.. den L.8.D., de Stads-
wacht, of bij organisaties waaraan
ook vrouwen hun krachten kun-
nen schenken, sprak een niet min-
der duidelijke taal. Berichten over
vliegtuigen naar Nederland, die
reeds waren volgeboekt, over
bootpassages, die reeds besproken
waren accentueerden nog de
stemming van „het zal wel los loo-
pen". En deze stemming is het,
waaraan het door ons bedoelde
deel van het publiek zich het
recht meende te mogen ontleenen,
om gezapig buiten de algemeene
beroering te blijven. Hier demon-
streerde zich een geesteshouding,
of liever: een gebrek aan geestes-
houding, welke wij meermalen
hebben gesignaleerd.

Maar ziet, hoe thans wordt
gereageerd op de voor het verre
Oosten minder gunstige berichten
van de laatste dagen. Zij, - die
zich op ~het zal wel los loopen"
als op een comfortabel kussen te
dommelen hadden gelegd, zijn
plotseling wakker geschrokken,
en nu kan men de vreemdste
reacties waarnemen. Socleteits-
en visitepraatjes stichten schrik
en verwarring — geestelijke ver-
warring bedoelen wij voorname-
lijk. Op de zonderlingste ©ogen-
blikken — ook'op oogenblikken
dat men Uwen 's nachts arbei-
denden redacteur naar alle recht
en billijkheid in Morpheus' armen
vermoeden mag — worden wij
opgebeld om de Juistheid van
ailerlel geruchten te beves-
tigen of te ontkennen. Er wordt
ons in deze dagen een graad van
a!wetendheid toegedacht, welken
wij niet bezitten, en waarvan wij,
zoo dit wel het geval was, toch
peen blijk zouden geven. En juiss
degenen, die het langst g«lom-
meld hebben, leggen thans een
koortsachtige energie aan den
dag om zich voor dj» eventueele
gevolgen der politieke ontwik-keling te vrijwaren. Ijverig wordt
geïnformeerd of die en die wegen
in geval ~er iets gebeurt" nog welvoor het publiek open zullen
zijn, opdat men zich ten spoedigste
uit de voeten maken kan. (en men
gedraagt zich soms. als ware'men
zich eerst thans bewust dat wi.l„een land in oorlog" zijn, een
status, welke toch altijd een ze-
kere mate van gevaar meebrengt,
nietwaar?
.Eigenlek ls,dit alles bescha-

mend. i Het" lsj een s troost,* dat het
slechts gaat; om ■ een • deelWan" het
publiek;— voojzeker hlet'het beste
deel. En ook niet het grootste.
Maar wel het deel, dat onmiddel-
lijk het meeste gerucht maakt,
zoodra er kans lijkt te bestaan dat
de consequenties van dit „land
in oorlog" hen het kleed zul-
len raken

Veel meer willen wij er niet over
zeggen- Slechts dit: men is nu
weer wakker. Laat men nu niet
weer indommelen, maar zonder
uitstel met vastberadenheid en
vreugde een deel van de taak op
zich nemen, welke in dezen tijd
ons aller taak is. Want slechts
door voorbereiding, niet alleen
van de weermacht, niet alleen
materieel, maar ook organisato-
risch en geestelijk, kan een oorlog
gewonnén worden, ongeacht of
deze ginds dan wel hier zal moe-
ten worden uitgevochten. Met
paniekstemming bereikt men niets,
met wegloopen nog minder. Dit
laatste late men over aan dc
eenlge categorie, die daarvoor
ln aanmerking mag komen; kin-
deren en hun begeleidsters. Voor
alle anderen is er werk, werk dat
gedaan moet worden, ook al ge-
schiedde het tot nog toe zonder
hen. En wanneer men aan dit
werk eenmaal deel heeft, dan
krijgen geruchten van zelf veel
minder beteekenis, dan kan men
met meer vertrouwen afwachten
wat er al af of niet gebeuren
zal, gesterkt door het bewustzijn,
dat men voorbereid ls, dat men
het zijne bij kan dragen. Dat ishet, waar het in dezen tijd om
gaat.

Engeland
Een convooi aangevallen?

Geen bevestiging te

Londen
Londen, 13 Februari (Reuter).

In een door de Duitscbe legerlei-
ding uitgegeven communiqué
wordt beweerd, dat Duitsche oor-
logsschepen in den Atlantischen
Oceaan een groot Britsch convooi
aanvielen, waarbij verschillende
schep en „geladen met oorlogsma-
teriaal voor Engeland", tot lin-
ken werden gebracht.

Ofschoon te Londen aangaande
deze 'Bewering geen bevestiging
kon worden verkregen, werd de
yolgende gezaghebbende commen-taar uitgegeven: „Men meent teLonden, dat de Duitsche röntgen-
visSe van de ladingen In de scha-
pen, welke de Dultschers bewerentot zinken te hebben gebracht,
verband houdt met hun herhaal-delijke bewering, dat het Enge-
lands schuld is, dat geen graan-
schepen Spanje kunnen bereiken."

De Britsche luchtaanvallen
Bremen en Hannover

Londen. 13 Februari (Reuter),tr is alhier op gewezen dat Bre-men Dinsdagnacht voor de 55ste"iaal en Hannover voor de 30ste
maal 13 aangevallen.

Turkije is gereed
Istanboel, 13 Februari {Reuter). De Turken

zijn thans geheel gereed met hun voorbereidingen voor
de verdediging van hun land.

Advies om verre Oosten te verlaten
.Washington, 13 Februari (Reuter). .Volgens

minister Cordell Huil werd aan alle Amerikanen geadvi-
seerd het verre Oosten te verlaten Huil verklaarde, dat
de Amerikaansclie consulaire ambtenaren den burgers
van de V.S. adviseerden de landen in het verre Oosten
te verlaten als voorzorgsmaatregel in verband met den
onrustigen toestand.

Deze verklaring werd afgelegd na publicatie van berichten uit
Tokio en Shanghai, waarin gemeld werd, dat alle Amerikaan-
sche mannen, vrouwen en kinderen, die in staat zijn te ver-
trekken, geadviseerd werd het verre Oosten te verlaten.

Franco ontmoet Pétain
Vichy, 13 Februari (Reuter)'. Havas meldt uit

Montpellier, dat generaal Franco heden Pétains gast was
op een noenmaal; na het maal zullen besprekingen plaats-
hebben, waaraan tevens zal worden deelgenomen door
Suoer, Darlan, Peyrouton en den Franschen ambassadeur
m Spanje, fturre.

Dit is de eerste maal sedert Franco leider is der Spaansche
regeering, dat hij officieel in Frankrijk werd ontvangen.

De strijd in Afrika
Verdere vorderingen in

Erythrea

Khartoem, 12 Febr. (Rtr. S.H.).
Reuter's speciale correspondent
meldt, dat Britsche troepen, die
Erythrea vanuit het noorden zijn
binnengedrongen, thans zijn ge-
vorderd tot voorbü El Ghena, wel-
ker bezetting ln een heden door 't
Algemeen Hoofdkwartier uitgege-
ven communiqué werd gemeld.

Zij verbeterden hun posities lq
de heuvels, die twee belangrijke
hoogten omringen, welke hoogten
zij thans aanvallen, na krachtige
Italiaansche tegenaanvallen te
hebben afgeslagen.

El Ghena ls een belangrijke

Sost op 50 km. ten zuidoosten van
et grensstadje Karora, dat aan

het einde van de afgeloopen week
werd veroverd.

Te Karora werden 43 gevange-
nen gemaakt. 7 machinegeweren
en 50 kameelen werden buitge-
maakt.

Slag voor Italiaansch
luchtwapen

Cairo, 13 Februari (Reuter). Op
het vliegveld te Benina zijn 86 on-
bruikbare Italiaansche vliegtuigen
aangetroffen.

De aanvallen op Engeland
Wederom weinig activiteit

Londen, 13 Febr. (Reuter).
Een communiqué van het mi-
nisterie van Luchtvaart meldt,
dat in den afgeloopen nacht lichte
vijandelijke luichtactlvitelt bU de
Brltsche westkust plaatsvond,
doch er werden weinig bommen
geworpen.

Verspreide Incidenten, waarbij
lichte schade en verwonding van
een aantal personen werden ver-
oorzaakt, zijn uit Zuidwest- en
Zuid-Wales gemeld.

Boven Schotland
neergeschoten

Londen. 12 Febr. (Rtr. S H.) Een
door 't ministerie van Luchtvaart
uigegeven communiqué verklaart,
dat" hedenmorgen een vijandelijke
bommenwerper boven Oost-Schot-
land werd vernietigd.

Thans ls bekend, dat Zondag-
nacht twee en Maandagnacht een
vijandelijke bommenwerper wer-
den vernietigd, alle door het af-
weergeschut.

Het zoeken naar raiders
Moeilijk werk

L o n d e n, 13 Februari (Reuter).
John Nlxon, de speciale verslag-
gever van. „Reuter" aan boord van
een Britsch slagschip van de
home-fleet óp een tocht in het
Noordelijk gedeelte van den At-
lantlschen Oceaan, seint het vol-
gende: „Een groote geheimzinnig-
heid werd betracht ten aanzien
van het doel van onze reis, toen
ik aan boord kwam van een van
Engelands reusachtlgste slagsche-
pen, juist toen het in den nacht
vertrok. Slechts eenige officieren,
n.l. de commandant en de officier
voor de navigatie, uit de 1500
officieren en manschappen, wistentot aan den volgenden morgen het
doel. Toen, terwijl het reusachtige
schip op de hooge zeeën stampte
en slingerde, klonk de stem van
den commandant door de luid-
sprekers, welke over het geheele
schip zijn aangebracht, om ons
over het doel in te lichten. Wij
werden echter nog niet ingelicht
omtrent het gebied, waar het schip
zou opereeren. Drie veile dagen en
nachten bleven wij op zee en
durende deze dagen en nachten
kregen wij eenlg beeld van de
moeilijkheden, waarmede de Brit-
sche vloot te kampen heeft, wan-
neer zij op zoek is naar Dultsche
raiders. Deze raiders weten, dat
elk schip, dat zij zien, een vijan-
delijk schip ls, maar de Brltsche
vloot Is verplicht elk rookwolkje
aan den horizon zorgvuldig te
onderzoeken.

Gedurende onze reis moesten
wij zesmaal de identiteit van
schepen nagaan en de tijd, welkehierdoor ln beslag werd genomen,
zou voor een ralder van onschat-j bare waarde zijn om te trachtente ontsnappen, geholpen door hetslechte zicht, waarmede wij ge-
durende bijna den geheelen tocht
te kampen hadden. Op zekerennacht riepen schril gefluit en*
hoornsignalen iedereen zoo snel
mogelijk op zijn post. Een flauwezwarte omtrek kon vaag In deduisternis worden waargenomen,
machines van 45.000 p.k. draaldenop volle kracht en toen barstten
de lichtkogels boven de vage
contouren. De spanning duurdeechter maar kort, want het bleekal spoedig, dat wij met een En-gelsch schip te doen hadden. Op
een anderen nacht bleef iedereenaan boord op zijn post omdat wijln wateren voeren, waar we eenvijandelijk schip zouden kunnenontmpeten. Zelfs het ontbijt werdnaast de kanonnen genuttigd, om-
dat niemand zijn post mocht ver-laten eer de late zonsopgang inden moolen kouden ochtend wasovergegaan. Tot groote teleurstel-ling van ledereen aan boord werdgedurende deze drie dagen ennachten geen enkel vijandelijkschip waargenomn. Maar hetuitoefenen van de macht ter zeebrengt nu eenmaal zulke tochtenen veel geduld met zich

Duitsche voorbereidingen
Berichten over Duitsche voorbereidingen in

Roemenië melden o.a. een groote troe -

penconcentratie bij Constanza

° n en' 13 Februari (Reuter). Uit Boedapest
*ordt vernomen, dat de spoorwegstations in Roemeniëdoor militairen zijn bezet.

Allerlei voorbereidingen worden door het Duitscheleger getroffen.

Londen, 13 Februari (Reuter). Het A.F.I.meldt uit Istanboel, dat volgens aldaar gearriveerde reizi-
gers ongeveer 50.000 man Duitsche troepen te Constanza
zijn geconcentreerd.

De V.S. en het Verre
Oosten

Diplomatieke situatie
ernstig

Washington, 12 Febr.
(Domei). De aankomst van admi-
raal Nomura in Amerika, teza-
men met de door president Roose-
velt afgelegde verklaring over de
positie van de Vereenigde Staten
ten aanzien van het Verre Oosten
en het door'het «departement van
Marine ingediende verzoek om
aanvullende fondsen tot een be-
drag van 900 millioen dollar, heeft
bij waarnemers in het Verre Oos-
ten en op de eilanden den Indruk
gewekt, dat de huidige diplomatie-
ke situatie; in het Verre Oosten
ernstig is. .

Roosevelts r verklaring aan depers, dat het' Amerlkaansche pro-
gramma: voor het verleenen van
steun aan Engeland niet zou wor-
den aangetast, zelfs, wanneer deVereenlgde Staten zouden worden
betrokken ln een oorlog ln het
Verre Oosten, wordt alom uitge-
legd als een onopgesmukte aan-
wijzing. zoowel voor Japan alsvoor Duitschland, dat hun weder-
zijdsche devaste politiek der Vereenigde Sta-ten ln het Verre Oosten niet zul-len beïnvloeden.
• Senator Theodore Francls
Green onderschreef dit standpunt,
toen hij verklaarde dat de politiek
van Amerika ten aanzien van Ja-
pan niet zou. verslappen, zelfswanneer Engeland zou vallen.

In kringen, die in nauw con-tact met het congres staan her-
innert men aan Nomura's per-
soonlijkheid en de aangename
samenwerking met hem tijdens enna den wereldoorlog.

Zijn oude vrienden bereidenhem een warm welkom, terwijl
hij ook door het Witte Huls har-telijk werd begroet, waar Roose-velt tijdens de persconferentie
over hem sprak als over een oudenvriend.

Weygand op inspectie
L o n d e n,AI3 Febr. (Reuter).

Van * radio-Lyon' werd ' vernomen,'
dat maarschalk Weygand uit Al-giers is vertrokken voor een in-spectietocht door Fransch West-
Afrika.

De Duitsche bericht-
geving

L o n d e n, 13 Febr. (Reuter). Eenstaaltje van onjuiste Duitsche bericht-
geving blijkt weer eens uit het vol-gende: „De „Orford", een schip vanmeer dan 20.000 tons ls tot zinkengebracht", zoo werd heden door deDuitsche radio medegedeeld, waarbüeen bericht uit „New Yorfcsche scheep-vaartkringen" werd aangehaald. Deomroeper voegde erain toe, dat de„Orford", welk schip kortgeledenwerd gebruikt als troepenschip, ln1938 te water is gelaten en tusschen
Engeland en het Verre Oosten beeftgevaren.

Er moge op gewezen worden, datde „Orford" m Juni 1940 ln de havenvan Marsellle ls gebombardeerd entot zinken gebracht.

Griekenland
De Grieksch-Italiaansche

oorlog
Tegenaanvallen afgeslagen,

opmarsch voortgezet
Londen. 13 Febr. (Reuter).

De 50ste Italiaansche tegenaan-val, sedert generaal Ugo Cavalle-
ro een maand geleden het bevel
over de Italiaansche strijdkrach-
ten in Albanië op zich nam. werd
Dinsdag jl. door de Grieken
afgeslagen, aldus een mededeeling
van Radio-Athene.

De Grieksche opmarsch wordt
lederen dag langzaam maar zeker
voortgezet. In de kuststreken
maakten de Grieken aanzienlijke
vorderingen. Zij gaan hiermede
voort en brengen den Italianen
aanzienlijke verliezen toe. Nog
een bergtop in den Noordelijken
sector van het front Is van vijan-
delijke troepen gezuiverd.

Tepeleni wordt bedreigd
Londen, 12 Febr. (Reuter).

De speciale correspondent van
Reuter aan het Albaneesche front
schrijft:

Gemeld wordt dat de Grieken
een omsingelingsbeweging om Te-
peleni uitvoeren. Men verklaart,
dat hun opmarsch in den Klisura-
sector, welke gepaard ging methevige gevechten, hen binnen
een afstand van circa 4 kilometer
van Tepeleni heeft gebracht, de
si rijd om welke stad reeds vele
weken gaande is en van welke
stad uit de tweede hoofdweg naar
Vaiona kan worden beheerscht.

De andere we? naar Vaiona is dekustweg, waarlang» de Grieken
reeds voldoende ziin gevorderd
nu Vaiona binnen het bereik vanhel Grieksche vèr-dragende ge-
schut te brengen.

De Itallaansche luchtmachtbiUft een groote?e activiteit aandfr. dag Ifggen. Aanvallen zijn
gedaan oo posities In de Griekscheachterhoede, in het bijzonder op
hunne verblndtngsllnles langs denweg Florina-Korifcza.

Frankrijk
Het bezoek van Franco

Veiligheidsmaatregelen
L o n d e n, 13 Februari (Reuter).

Waar Franco en Pétain elkaar
zouden ontmoeten waren de spoor-
en verkeerswegen door politie en
militairen bewaakt, terwijl het
verkeer werd omgelegd. Allerlei
veiligheidsmaatregelen werden ge-
troffen.

Vlchy, 13 Februari (U. P.). Pé-
tain kwam kort na den middag
aan ln de plaats in het Zuiden van
Frankrijk waar hij binnen enkele,
uren — voor den eersten keer sinds
hij in Mei 1940 Madrid verliet inantwoord op het dringende beroep
van Reynaud om terug te keeren*
teneinde de moeilijkheden van hét
Fransche leger te onderzoeken —

Franco en Sunner zal ontmoeten.
Bij de besprekingen, welke vol-

gens het programma hedenmid-
dag om vier uur moeten eindigen,
zal Pétain slechts de rol van luis-
teraar vervullen. Franco heeft
om deze ontmoeting verzocht en
de Spanjaarden zullen aan alles
medewerken, welke voorstellen
ook zullen worden gedaan. In het
algemeen zullen tijdens deze ont-
moeting — naar men meent — de
Fransch-Spaansche betrekkingen,
het critieke voedselvraagstuk, de
toestand in het gebied van de Mid-
dellandsche Zee na de Spaansche
stappen van November j.l. met be-
trekking tot Tanger en het huidige
verpletterende Britsche offensief
ln Lybië worden besproken.

Pétain aan de Rivièra
Vichy, 12 Febr. (Rtr. S H.) Maar-

schalk Pétain arriveerde heden
per trein te Cannes-sür-Mer aan
de Fransche Rivièra. Hij begaf
zich vervolgens naar zijn land-
goed te Villeneuve-Louóet aan den
kustweg, op ongeveer 15 km af-
stand van Nice gelegen.

Om 12 uur 's middags verliet Pé-
tain zijn landgoed weer en be-
gaf zich naar het station te Can-
res, waar hij in een particulier
spoorrijtulg officieele personen en
vrienden ontving.

Italië
Franco en Mussolini

Over evacuatie van
Abessynië?

Z ü r 1 c h, 13 Febr. (Reuter).
Volgens den correspondent te Vi-
chy van de „Gazette de Lausan-
ne" wordt het waarschijnlijk ge-
acht, dat de evacuatie van bur-
gers uit Ethiopië het onderwerp is
geweest van de besprekingen tus-
schen Mussolini en Franco. Dit
vraagstuk gaat ook Frankrijk aan,
daar deze evacuatie het gebruik
van den spoorweg van DJlboetinaar Addis Abeba meebrengt; het-
geen door den correspondent vol-
doende wordt geacht om de ont-
moeting tusschen Franco en Pé-
tain te verklaren.

Politieke waarnemers te Zürich
zijn geneigd te veronderstellen dat
Mussolini Franco waarschijnlijk
heeft gepolst over de vraag, wel-
ke hulp hij Italië zou kunnen
verleenen.

Madrid, 12 Febr. (Aneta-Reuter).
De verklaring meldt, dat de

overeenstemming van de Italiaan-
sche en Spaansche standpunten ten
aanzien van de Europeejche pro-
blemen en die welke op het hui-
dige historische uur voor beide
landen van belang waren tot ui-
ting kwam tijdens de bespreking,
die den heelen morgen en middag
duurde.

Ook wordt gemeld, dat het 17897tons metende schip ~Conte Rosso"
dat vluchtelingen vervoerde, op-
weg naar Sicilië op een Italiaan-
sche mijn Is geloopgn en is gezon-
ken. Vele personen zijn vesdron-
ken.

Duitschland
Duitschland krijgt tekort

aan rubber
Londen. 12 Febr. (Rtr. SH.). De

onlangs uitgegeven officieele be-
kendmaking, dat vijf groote Ame-
rikaansche rubbermaatschappijen
met Engeland samenwerken door
te weigeren hare producten te le-
veren aan de landen van de ..as"vestigt de aandacht van Duitsch-
lands positie m.b.t. dit product.

Inlichtingen, die in officieele
kringen te Londen werden ontvan-
gen. geven aanleiding om aan te
nemen, dat de Duitsche voorraden
aan rubber in alle vormen tegen 't
einde van 1940 minder dan 10.000
ton bedroegen, terwUl de behoef-
ten tot September 1941 waar-
schijnlijk vijf maal die hoeveel-
heid zijn.

Men verklaart, dat ofschoon
Duitschland voor 1939 gedurende
vele jaren voorraden van onont-
beerlijke grondstoffen vormde inafwachting van een oorlog, de be-zette gebieden, die geen van alle
rubber voortbrengen, hunne voor-
raden hebben opgebruikt. De ver-
mindering van hun voorraden zou
niet zoo sterk zijn geweest wan-
neer men alleen met de Duitscheconsumptie had rekening gehou-
den.
Het gebrek in de bezette

landen
„Eigen schuld”

Londen. 13 Febr. (Reuter). |
Duitschland verwijt thans aan ver-
schillende onder den voet geloopen
landen, dat zij door hun eigen schuld
gebrek lijden. Een zekere Dr. Wlntze
(of Wlnsche?) verklaarde onlangs,
dat verschillende bezette landen door
hun ongelooflijke dwaasheid zlchzell
in den oorlog hebben gestort. Dê
Duitsche regeering is thans niet aan-
sprakelijk voor hetk tekort aan levend
middelen ln die landen.£,Jullie kunt
nu verhongeren,Vonxdat Jullie] zelf er
niet voor hebt gezorgd de,noodlge voor-
zieningen te i treffen.*Diiltïohlandlkaü
zelf nu geenihongerJUJd<*i,Tdoor»jullie
te helpen", aldus. Dr.%Wlntze? Oê|be-
zette landenfmogen»het 'zich Ctvoofgezegd hun rantsoenen
thans nög'tweemaaljaoo groot zyn.'
als de Duitsche rantsienen ln 1916,
1917 en 1918.

Australië
Ernstig stadium

Boodschap aan het Austra-
lische volk

Sydn e y. 13 Febr. (Reuter).) ■In een officieele verklaring, wel- <

ke heden is uitgegeven na eenj
bijeenkomst van den odviseeren-
den oorlogsraad, en waarin op-
gewekt is tot „de grootst mogelijke
krachtsinspanning ten behoeve
van de paraatheid van Australië,
welke ooit is aangewend", werd
het Australische volk. ervoor ge-
waarschuwd. dat de'oorlog eennieuw stadium van „den grootsten
einst" is ingegaan. In een geza-menlijk e verklaring geiden de
waarnemende premier, Fadden en
de leider van de socialistische
partij, Curtin: «De raad besloot
deze boodschap te verspreiden
naar aanleiding van de jongste
ontwikkelingen in den interna-tionalen toestand. De chefs van destaven, tezamen met Sir Robert
Brooke-Popham, opperbevelheb-
ber in het IVerre Oosten, zijn
aangezocht aanwezig te willen
zijn op een vergadering wtelke
morgen zal plaatshebben terbespreking van den toestand. Wijmeenen, dat wij het volk behoorenmede te deelen, dat — naar de
weloverwogen meening van denoorlogsraad —de oorlog in eennieuw stadium van den grootsten
ernst is gekomen. Wat de toekomst
zal brengen, is momenteel nietgeheel zeker, doch het is welduideijk dat het voor de veilig-
heid van Australië noodig is. dater noch uitstel, noch twijfel zal
ïijn over de noodzakelijkheid om
den hoogsten graad van paraatheid,

waarin land ooit ver-keerd, te bereiken".

Australië houdt de aan=
dacht op Japan gevestigd
Sydney, 11 Februari (Reuter).

De Australiërs zouden in een
„foolscastle" leven, wanneer wij
zouden gelooven, dat het aantal
van onze vijanden reeds bekend
is", — verklaarde Curtin, de lei-
der van de Labour-partij — ineen toespraak tot een vergadering
van de Australische Arbeiders-
vereniging.

Curtin voegde hieraan toe: ~Ikzinspeel hier niet op een bepaald
land in het bijzonder, doch moge-
lijk is er een land, dat verbinte-
nissen met Duitschland heeft,
waaruit verplichtingen zouden
kunnen voortvloeien.

Het zou . dwaas zijn te zeggen,
dat de as Berlijn-Rome-Tokio
slechts een frase is. Laat ons in
Godesnaam niet veronderstellen,dat wat elders gebeurd is, hier
niet kan gebeuren. Wij moeten
onze rol ten rolle spelen.' f

De Australische . Labour-partij
aanvaardt ten volle haar ver-
plichting om de oorlogstijd-capa-
citeit van volk en land te waar-
borgen teneinde het hoofd te I
bieden aan een invasie".

Menzies terug van front
C a i r o, 12 Februari (Reuter).

De Australische premier Menzies
eindigde zijn negendaagsche reis,
tijdens welke hij de Australische
troepen inspecteerde, met een be-
zoek aan Benghazi.

Hij keerde heden te Cairo terug
na de Australische troepen in Pa-
lestina, Egypte en Lybië te hebben
geïnspecteerd.

In een toespraak tot het con-
tingent, dat hij had geïnspecteerd,
een samenvatting gevend van de
prestaties der Australiërs, zeide
Menzies dat hun verrichtingen
veel meer beteekenen dan het
overweldigen van den vijand.

De uitwerking van hun daden
kan mogelijk een keerpunt betee-
kenen in de geschiedenis van den
oorlog.

Amerika
Het dispuut over de

torpedojagers
Roosevelts meening en het

standpunt van Knox
Washington, 12 Febr. (U.P. S.H.).Inzake öe verklaring van kolonelKnox tijdens een persconferentie,

wordt nog het volgende gemeld.
Knox zeide, dat hij .Jtegen een

verdere verzwakking van 4e Ame-
rikaansche vloot" was, door nog
meer oorlogsschepen ter beschik-king van de Britsche vloot te stel-len.

De huidige sterkte bedraagt 159destroyers, terwijl het plan ls 15dit jaar en 45 ln 1942 af te leve-ren.
Knox zeide: „Wij kunnen geen

destroyers missen, wanneer wijonze vloot op peil willen houden."Hij voegde eraan toe, dat Enge-
land niet om Amerikaansche oor-
logsschepen vroeg. HU zeide, dat
de marine intusschen „alle midde-
len en faciliteiten benut heeft om
den bouw van een 2-oceanen-vlootte bespoedigen."

* *

Washington, 12 Febr. (Rtr. S.H.).
Uit Willkle's telefonische verkla-ring uit New York blükt, dat Roo-sevelt van meening ls, dat de
Vereenlgde Staten onmiddellijk
meerdere destroyfcs aan Enge-
land zouden kunnen leveren. Inverband met Willkie's verklaring,
dat „hooge autoriteiten" hem ver-zekerden, dat meer destroyers
naar Engeland zouden kunnen
worden gezonden, verklaardenjournalisten, dia Wlllkle gisteren
hadden gevolgd, dat de „eenige
hooge regeertngsautoriteit". met

[ wien hij na het afleggen van zijn
I getuigenis een onderhoud had,1Rocsevelt was.

For our Foreign readers
Synopsis of principal news

in this number
All railwaystatlons in Roumaniaare guarded by the army. Germantroops are making all kind ol prepara-

tions.
It is reported lrom Istanbul, that

Turkey's defence-measures have been
completed.

Franco has teturned from italy inPrance; he had luncheon wilh Petain,and afterwards there u-as to be a longtalk, Suner and several Frenchcabinet-members taking part.
Cördeli Huil declared, that U.S.consulates advised all Americansubjects in the lar east to leave lorhome.

De „lease and lend bill”
Naar Senaat gezonden

Washington, 13 Febr.(Reuter). De Senaatscommissie
voor buitenlandsche aangelegen»
heden keurde de ~lease-andl-end-blll" goed. Het wetsontwerpwordt thans naar den Senaatdoorgezonden.

Nomura bezoekt Hull
Washington, 13 Febr. (Domei);Admiraal Kichisaburo Noqjura,

<»3 nieuwe Japansche ambassa-deur. bracht gisteren een kort'for*
meel bezoek a_an den
Buitenlandsche Zaken, CordeilHuil.

Door functionarissen van hetState-Departement wordt ver-klaard, dat regelingen worden ge-
troffen voor de formeele overhan»
digtng van zijn geloofsbrieven aanpresident Roosevelt orfVrljdatr/ 14dezer.

Het bezoek aaa Cordeil Huilduurde slechts 5 Jninuten, dochdoor leden van het State-depart-ment werd later medegedeeld,
dat de Japansche afgevaardigdewarm werd ontvangen. Zij deel-
den mede, dat minister Huil voor-nemens is een langduriger gesprek
met den ambassadeur te voeren,
wanneer Nomura zijn nieuwenpost formeel heeft aanvaard.Admiraal Nomura weigerde aan
vertegenwoordigers der dagbladen
meer mede te deelen dan dat Huilen hij elkander hadden begroet.

Later legde Nomura beleefd-
heidsbezoeken af bij andere hoog-
geplaatste functionarissen van het
state-department. o.a. bij Breckin-
bridge Lond. chef van een speciale
afdeeling, Dean G. Acheson, on-
derstaatssecretiris, Stanley K.
Hornbeck, adviseur voor de poli-
tieke betrekkingen en Maxwell M.Hamilton, chef van de afdeeling
verre-oostersche zaken.

Registratie van koop=
vaarders

Washington. 13 Febr. (Reuter).
| President. . Roosevelt deed een
order-uitgaan volgens welke alle
koopvaardijschepen — ook de
buitenlandsche — Hie in Ameri-
kaansche havens liegen, zullen
worden geregistreerd.

HU heelt het departement vanMarine verzocht hem te advl-seeren in het verkrijgen van
meerdere scheepsruimte. opdataan verzoeken om schepen uit
Engeland en andere landen kan
worden voldaan.

Vlootbouw en herbewa=
pening

Washington, 12 Febr.(United Press). Zooals reeds werd
gemeld heeft president Roosevelthet Congres om goedkeuring ver-
zocht van dringende suppletoire
fondsen ten bedrage van ongeveer
830 millioen dollar ter versnellingvan de uitvoering van het vloot-bouw- en herbewapenings-
programma.

De fondsen, die door Roosevelt
werden verzocht, omvatten een
bedrag van 683.494.000 dollar incontanten en 154.000.000 dollaraan credieten voor het aangaan
van contracten. Hieronder zyn
begrepen 60.843.000 dollar ter
voortzetting van de werkzaamhe-den voor den aanleg van een reeks
luchtbases voor de marine in den
Pacific en den Atlantischen Oce-
aan en op het vasteland van Ame-
rika. namelijk op het Johnston-eiland (in den Pacific) tot eenbedrag van 3.480.000 dollar, in deKanoehe-baai (Hawaii) tot eenbedrag van 3.446.000 dollar ophet Palmyra-eiland (Pastfic)' toteen bedrag van 3.489.000 dollar.Pearlharbour tot 4.395.000 dollar.Sitka (Alaska) tot 4.305.000 dollar,Unalaska (Alaska) tot 5.030.000dollar en Kodlah (AJaska) tot5.260.000 dollar.

De vliegtuigproductie
Washington, 12 Febr.(United Press). Tijdens de pers-conferentie op heden verklaardede Amerikaansche minister vanMarine, kolonel Knox nog, dat devliegtuigenproductie in Januari 1sopgevoerd tot 900 a 1000 stuks, te-gen 799 vliegtuigen in de maandDecember 1940.
Voorts zeide hy. dat de vroegereopperbevelhebber van de Ameri-kaansche vloot, admiraal Rl-chardson, 15 Maart as. te Wash-ington zal arriveeren voor hethouden van besprekingen omtrenteen nieuwe aan de vloot op tedragen taak.

Versterking vloot in Atlan=
tischen Oceaan

Washington, 12 Febr. (Un. P.).Welingelichte marinekringen
'

wU-op, dat mogelijk een belang,rijke versterking van de nieuw ge-schapen vloot ln den AtlantlschênOceaan kan worden verwacht,wanneer de Britsche zeemachteen aanzienlijke verzwakking ver-toont. De meeste marinekringen«Preken voldoening uit over dehuidige Britsche positie ln ver-oand met de successen van devloot en de luchtmacht in Genuaen Ostende, hetgeen een bewijs Lsvan de vitaliteit van de Royal
' Navy en de RA.F.



Nieuws over Nederland
Radio=Oranje

Nederlands heldhaftige
strijd tegen den

overval
Aneta seint uit Batavia, dat

Woensdagnacht een Neder-
landsch officier voor „Radio-
Oranje" sprak over dein Inval in
Nederland, waarbij hij den prach-
tlgen weerstand der Nederland-
sche zee- en luchtmacht memo-
reerde. Spreker gaf zijn toehoor-
ders de plechtige verzekering,-dat
er nooit militaire besprekingen
met andere mogendheden waren
gevoerd, zoodat elke samenwer-
king na den inval moest worden
geïmproviseerd.

Nederland is het slachtoffer ge-
worden van eerlijkheid. Bovendien
was de Nederlandsche weermacht
niet gereed. De regeering deed
haar uiterste best om den achter-
stand in te halen, die veroorzaakt
was door het feit, dat men meende
dat de oorlog van 1914 — 1918 de
laatste was gewest, zoodat op de
weermacht bezuinigd was gewor-
den.

De weermacht, die noodig werd
geacht voor een doeltreffende ver-
dediging van het land, was den
lOden Mei nog in opbouw.

De harde les van de Mei-dagen
in 1940 zal het Nederlandsche volk
niet mogen en niet willen vergeten.

De Nederlandsche eer werd
echter bewaard. De veletn. die ge-
vallen zijn, hebben der wereld ge-
toond, dat Nederland onafhanke-
lijk wenscht te blijven. „leder lid
der Nederlandsche weermacht in
Engeland verlangt den smaad te
wreken, U allen aangedaan. Houdt
goeden moed! Nederland zal her-
rijzen!" zoo besloot hij.

„Radio-Oranje" deelde mede,
dat H.M. de Koningin den 15den
dezer voor Radio-Oranje zal spre-
ken.

„De Gids
Londen, 12 Februari tA.N.P.).

Den 15den Januari J.l. legde Prof.
Dr. H. T. Colenbrander zijn redac-
teurschap van het tijdschrift „De
Gids" neer.

Gebrek aan leer
Londen, 12 Februari (A.N.P.).

Tijdens een vergadering van de
Nederlandsche vereeniging van
leerfabrikanten verklaarde de
voorzitter, dat grondstoffen zoo
schaarsch zijn geworden, dat ze
nagenoeg niet meer te krllgen zijn.
HU achtte de vooruitzichten voor
de industrie zeer ongunstig met
niet te verminderen vaste la§t»n,
de onmogelijkheid om personeel te
ontslaan en oploopende kosten van
bestaan.

Voorwaardelijke straf
onder gratie-recht

Londen, 12 Februari (A.N.P.).
Veroordeelingen tot voorwaarde-
lilke straften zullen in Nederland
in het vervolg vallen onder het on-
langs bekendgemaakte gratie-
recht, zoodat slechts Seyss Inquart
bevoegd is ze te vellen.

De textiel=positie
Londen, 12 Februari (A.N.P.).

De Nederlandsche pers kondigt de
oprichting aan van een Bureau
voor Tejctiel-tekorten, waar de
handelaars hun tekorten moeten
melden aan een textiel-controleur.
Met staatshulp zullen dan maatre-
gelen worden genomen voor de
productie van zekere onmisbare
artikelen, als onderkleeren. hand-
doeken. tafellakens, beddelakens
enz., welke tegen vaste prijzen zul-
len worden omgezet.

Naar reeds eerder werd gemeld,
wordt thans hondenwol verzameld,
waarvoor te Amsterdam een hon-
denwol-centrale werd opgericht.
Het hondenhaar, ter verkrijging
waarvan de honden niet geschoren
behoeven te worden, doch slechts
gekamd, moet dienen voor het
vervaardigen van kleedjes, wan-
ten. muilen en vesten.

In het vervolg moet men een
vergunning bezitten voor het hou-
den van een winkel in tweedehand-
sche kleeren, daar ook tweede-
handsche kleeren thans gerantsoe-
neerd zijn, waarvoor het rantsoen
echter het dubbele bedraagt van
dat voor nieuwe kleeding.

Gebrek aan sigaretten
Londen, 12 Februari (A.N.P.).

Dat de schaarschte aan sigaretten
in Nederland nijpend ls, blijkt uit
het feit, dat sigaretten-automaten
thans worden gebruikt voor den
verkoop van zaklantaarns en bat-
terijen, daar er geen sigaretten te
krilgen 2lln voor het vullen der
automaten.

De Haagsche tram
Londen. 12 Februari (A.N.P.).

Met ingang van den Sden dezer
rijdt de laatste tram in Den Haag
wederom om 11 uur.

Japan

De V.S. en de Zuidelijke
Pacific

Wat men in Japan „gevaar-
lijk” vindt

Tokio. 13 Febr. (Domei).
Ofschoon president Roosevelt er
tijdens de persconferentie op den
dag van admiraal Nomura's aan-
komst te Washington den nadruk
op legde, dat hij geen enkel ge-
vaar ziet voor het uitbreken van
een oorlog in den Faclfic, wijst
de „Yomiuri Shimbun" er op,
dat wanneer Roosevelt voorne-
mens is den vrede in den Pacific
te handhaven, hij in overweging
dient te nemen „waar het gevaar
aldaar schuilt".

„Indien Roosevelts bewering,
dat er geen gevaar is voor een
oorlog in den Pacific, gebaseerd
is op de voltooiing van de volledi-
ge samenwerking tusschen de
Vereenigde Staten, Australië en
Engeland bij de verdediging van
den Zuidelijken Pacific tegen
Japan", aldus het blad, „dan is er
niets gevaarlijkere".

Verklarend, dat Roosevelts
woorden slechts „voor de vuist
weg" gesproken zijn, zegt het
bla£l voorts, dat de Vereenigde
Staten thans een marine-waar-
nemer naar Amstralië hébben
gezonden en dat het verluidt,
dat er plannen bestaan om ook
waarnemers te zenden naar de
Falkl-and-eilanden, Singapore en
Kaapstad.

Voorts beweert het blad, dat de
plaatsen en wateren beoosten het
Suez-kanaal onder controle van
de Vereenigde Staten staan. „Of-
schoon Washington nu eens de
praatjes bevestigd en dan weer
ontkent betreffende een drie-
voudig militair verbond in den
Pacific tusschen de Vereenigde
Staten Australië en Engeland",
zoo senrijft de „Yomiuri Shim-
bun", „is het een feit, dat het
stationneeren van een

_

marine-
waarnemer in Australië door de
Vereenigde Staten doet blijken,
dat onderhandelingen tusschen
den Amerikaanschen minister van
Buitenlandsche Zaken, Cordell
Huil en den Australischen gezant
Rlchard Casey zijn voltooid, waar-
bij aan Amerika het recht is ver-
leend om de Australische en
Nieuw-Zeelandsohe havens door
de Amerlkaansche vloot te doen
gebruiken en Amerika eveneens
gebruik mag maken van de vlieg-
velden. Zooals de minister van
Buitenlandsche Zaken, Kokl Hl-
rota, tydens het kabinet-Salto
reeds eeide, bestaat er geen reden
voor een conflict ln den Pacific
tusschen de Vereenigde Staten
en Japan. Zelfs het sluiten van
het drievoudig verbond tusschen
Japan, Duitschland en Italië zal
geen verandering brengen in Ja-
pans politiek, waarop door den
minister van Buitenlandsche Za-
ken, Matsuoka, in den Rijksdag
nog eens met nadruk ls gewezen".

Het blad wijst er verder nog op,
dat president Roosevelt stappen
heeft genomen om de vestiging
van een nieuwe orde in Oost-
Azlë door Japan te belemmeren
door de concentratie van de Ame-
rlkaansche vloot bij Hawall te
handhaven en de politiek voort'
te zetten, welke indruischt tegen
wat vele Amerikanen raadzaam
achten. Verklarende, dat hetgeen
Roosevelt zeide, toen hij verklaar-
de, dat hij geen gevaar zag voor
een oorlog in den Pacific, „voor de!
vuist weg gesproken is", vraagt de
„Yomiuri Shimbun": „wat is er
waar van president Roosevelts
verklaring?.".

De Birmaweg
Tokio, 12 Jan. (Aneta Reuter).

Volgens de Japansche militaire
missie ls de verbinding met In-
do-Chlna via den Birmaweg vrij-
wel geheel afgesneden.

Diplomatieke mutaties
Tok l'o, 12 Febr. (Domei). Het

ministerie van Buttenlandsche Zaken
deeït mede, dat Nakamura, Japansch
consul-generaal te Praag, ls benoemd
tot ambassaderaad bU de Japansche
ambassade in China. Met de benoe-
ming van Nakamura zullen er drie
ambassaderaden aan de ambassade in
China vertoonden zijn.' De twee ande-
ren zijn Akiyoshi Tajlrl en ShinrpTuro
Hldaka.

Een nieuw treffen
Chungking. J 2 Februari (C.N.A.).

Een Japansche troepenmacht van
meer dan 1000 man. die een
aanval uitvoerde op Kuanmlngsu
nabij Tangyang. werd door de
Chineezen teruggeslagen, waarbij
de vijand sneer dan 200 slacht-
offers verloor, aldus werd in een
veldtelegram bekendgemaakt. De
Japansche commandant, generaal-
majoor Cokoyama, werd verleden
maand tijdens een actie nabilTangyang gedood, aldus werd uit
betrouwbare bron vernomen. Ge-
meld wordt, dat den 2den dezer te
Tangyang zijn begrafenis plaats-
vond. •

Mislukke operatie
Walyueng, 12 Februari (C.N-A.).

Chineesche strijdkrachten, diezich een doortocht baanden ln
het gewest Tamshul, dertig kilo-meter ten Zuiden van Waiyeung,
trokken later om strategische
redenen terug.

Typhus in Shansi
Plundering door Japanners
Chon( k I n t, 12 Febr.

(Reuter). Honderdduizenden men-
scben, meest burgers, sterven in de
provincie Shansi tengevolge van
typheuze koortsen, aldus deelde de
Nieuw-Zeelandsche missionaire
Katherine Hall mede, hieraan
toevoegend, dat deze ziekte, welke
sedert de lente van het vorig jaar
tot. een epidemie is uitgegroeid,
het gevolg is van den aldaar heer-
schenden hongersnood.

Gedurende het vorige jaar be-
zochte miss Hall te voet meer dan
duizend dorpen, en wist vaak
slechts tweemaal daags wat gierst
te krijgen als voedsel. Zij meldt
voorts, dat de Japanners geduren»
de den op en neer gaanden strijd
In dit groote gebied alle dorpen
hebben geplunderd en thans het
voornemen koesteren alle tegen-
stand biedende Chineezen, zoowel
militairen als burgers, te'dooden,
dor hen den winter te doen door-

i komen zonder woning, kleeren of
voedsel.

Prins Konoye ongesteld
Tokio, 12 Febr. (Domei). Een

lichte koude noodzaakte premier
Konoye de Rijksdagszittingen der
laatste dagen niet bij te wonen. Men
verwacht dat hy in staat zal zijn, de
zittingen over een paar dagen weer
by te wonen.

Luchtaanval op Mekong=
brug

Tokio, 12 Febr. (Aneta Reuter).
Een communiqué van de Japan-
sche vloot in de Zuid-Chlneesche
wateren meldt, dat 5 Japansche
mariroevllegtuigen heden op he-
vige wijze de oude Kungkuo-brug
over de Mekong bombardeerden.

De nieuwe Kungkuobrug is niet
hersteld "sedert het Japansche
bombardement ln October van het
vorig jaar en meer dan 250 vracht-
auto's met oorlogsmaterleel zijn ln
de nabijheid opgehouden.

Een ander Japansch vliegtuig
bombardeerde op he-vige wijze
groepen goedangs ten westen van
Kunmlng.

De Burma=weg onbruik-
baar?

Ergens in Indo-China, 12 Febr.
(Domei). De Japansche militaire
missie alhier maakte bekend, dat
de Burma-weg tengevolge van de
herhaalde Japansche luchtaan-
vallen, vrijwel onbruikbaar is ge-
worden, waardoor Chungking groo
te moeilijkheden ondervindt. Het
bombardement van de Kungkuo-
brug op den 23-sten Januari heeft
een' zoo groote schade aan-
gericht, dat verscheidene honder-
den vrachtauto's met materialen,
bestemd voor het binnenland van
China, waren opgehouden.

Men meent, dat de Chineezen
blijkbaar afzien van verdere
herstellingen aan de bruggen
over de Mekong,' aangezien zij
telkens weer door Japansche
vliegtuigen worden aangevallen.Intusschen zullen de Japanners
hun bombardementen voort-zetten. tot over den Burma-weg
in het geheel geep verkeer meer
mogelijk is.China

De strijd in Zuid-Honan
Japanners trekken terug

Fangcheng, 12 Febr. (C.N.A.).
Het grootste deel der vijandelijke
strijdkrachten in Zuid-Honan
werden gedwongen naar Hsinyang,
hun operatiebasis aan den Pei-
ping-Hankowspoorweg. terug te
trekken, terwiil een groep vluchte-
lingen thans is omsingeld op een
punt, gelegen op ongeveer 65 ki-
lometer ten Noordwesten van
Singyang.

Nieuwe maatregelen te
Honkong

Hongkong, 12 Febr. (Domei).
De regeering te Hongkong voerde
nieuwe defensie-maatregelen in,
die op 11 dezer In de staatscourant
werden afgekondigd, waarbij den
gouverneur-generaal de machti-
ging wordt verleend personen, on-
geacht of zy al dan geen Engel-
schen zijn, te deporteeren. Een
ieder, die de Britsche oorlogsin-
spanning belemmert of wiens te-
genwoordigheid ongewenscht wordt
geacht voor het .yelzljn van dj
gemeenschap, zal — volgens de
nieuwe voorschriften —op last
van den gouverneur-generaal wor-
den gedeporteerd.

De nationale schuld
Chungklng, 12 Febr. (Reuter).

Een financieel overzicht, dat alhier
werd uitgegeven, maakt bekend, dat
de Chineesche nationale schuld sedert
het uitbreken der vijandelijkheden met
Japan, 8.778 millloen dollars bedraagt.
De nationale leeningen, welke door de
CMneesche regeering sedert het uit-
breken van de vijandelijkheden wer-
den uitgeschreven, bedragen in totaal
3.430 millloen Chineesche dollars, het-
geen gelijk staat met 20 millloen pond
sterling.

Raad aan Amerikaansche
onderdanen

Naar huis gaan
Shanghai, 13 Febr. (Reuter).

Het Amerikaansche consulaat
publiceerde een circulaire, waarin
de raad, welke reeds in October
aan Amerikaansche burgers o.w.
vrouwen en kinderen, die niet
noodsakelijkerwijxe moeten blijven,
werd gegeven, n.l. om de stad bij
de eerste gelegenheid te verla-
ten, werd herhaald.

Japansche luchtaanvallen
Een Japansche vlootbasis in

Indo-China, 12 Februari (Domei).
Japansche marinevliegtuigen
drongen hedenmiddag wederom
tot diep in de provincie Yunnan
door en voerden een succesvollen
luchtaanval uit op Kunming. de
hoofdstad van deze provincie,
alsmede op de Kungkao-bruggen
od den Burma-weg, aldus Ferd
door het persbureau van de
Japansche marine-strijdkrachten
bekendgemaakt.

De formatie vliegtuigen, die een
aanval deed op Kunming, heeft
een aantal opslagplaatsen aldaar

vernietigd of in brand gezet, ter-
wijl andere formaties effectieve
aanvallen uitvoerden op vijandelij-
ke vrachtauto's, veerbooten en an-
dere transnortmlddelen nabil de
nieuwe en oude Kungkao-
bruggen, die tijdens eerdere
luchtaanvallen geheel werden
vernietigd.

V

Alle toestellen, die aan de he-
den ondernomen operaties deel-
ramen. kwamen behouden terug.

Kunming, 12 Febr. (U.P.).
Zeven en twintig vliegtuigen heb-
ben een hevig bombardement uit-
gevoerd op een stad en een weg,
ergens in West-Yunnan.

Vijf jachtvliegtuigen voerden
verkenningen uit boven het ge-
bied van Kunming en Annlng. I

Amerikaansche marine
troepen

Hongkong, 12 Febr. (C.N.A.).
Volgens een bericht uit Shanghai zaï
eind van deze maand het transport-
schip Chaumont, aldaar arrlveeren
aan boord ■waarvan zich 130 Amerl-
kaansche marine-officieren en man-
schappen bevinden, ter vervanging
van de momenteel t# Shanghai ver-
toevende . mariniers.

Oordeel over Chiang
Kai Shek

Chungklng, 12 Febr. (C.NJi.).
„Naar mijn meening la maarschalk
Chiang Kal Shek, die het vertrouwen
geniet van al zijn onderdanen, een
man met hooge bekwaamheden, en
iemand, die het vertrouwen van zijn

j onderdanen ook waard ls," zelde
Übaglay, het hoofd van de Burmee-
6che Journalisten-missie, welke kort
geleden een bezoek aan China bracht,
na zijn terugkeer te Rangoon. Übaglay
zelde voorts, dat hem de eenheid van
het Chlneesche volk ln den strijd te-
gen den vijand was opgevallen.

Übaglay verklaarde, dat de ontwik-
keling van de Chlneesche Industrieën
navolgenswaard is, terwijl zich groVe
handelsmogelijkheden tusschen Burma
en China voordoen. HIJ wees op den
bestaanden Burma-weg, waarnaast
thans een spoorweg tusschen Burma
en China wordt aangelegd, waaraan
van de zijde der provincie Yunnan
reeds een aanvang is gemaakt.

Ook was de groote, door de Chlnee-
sche onderwijzers en leerlingen ge-
toonde Uver hem opgevallen. HJ zei
Chlneesche studenten aan het werk
te hebben gezien ln hun tijdelijke
schoollokalen, waarbij zij zien niet
door de regelmatige Japansche bom-
bardementen laten afleiden, hetgeen
Übaglay's groote bewondering af-
dwong. Hij was eveneens getroffen
door het eenvoudige leven der Chlnee-
sche bevolking.

Britsche steun aan
industrie

Chungklng, 12 Febr. (C.N.A.).
In zijn hoedanigheid van president
der Chineesche industrieele Coöpera-
ties seinde Dr. H. H. Kung, de Chinee-
sche minister van Financiën, r.an de
pas-opgerichte Londensche commissie
ten behoeve van de Chineesche indus-
trieele samenwerking het volgende
telegram: „Ontvangt miin groeten en
waardeering voor het werk <lat door
den leider der commissie in verband
met de samenwerking met Engeland
tot stand «werd gebracht. De Britsche
steun heeft geleid tot grootere ontwik-
keling van de Chineesche Industrie en
vergrooting van de samenwerking tus-
schen China en Engeland."

Verbetering landbouw
Chungking, 12 Febr. (C.N.A.).

De executieve Yuan heeft tijdens de
gisteren gehouden bijeenkomst een
petitie van den minister voor land- en
boschbouw aangenomen, waarin om
een bedrag van een mlllioen dollars
werd verzocht voor diverse verbeterin-
gen van den landbouw in verschillende
provincies.

Ned.-Indië
De gearresteerde

N.S.B.-ers
„Bezwaren en klachten”
Aneta 6eint uit Batavia,

dat het onderzoek naar de •*ont-
vluchte N.5.8.-ers, Dr. Schoonheyt
en van Daalen Wetters. thans
geëindigd ls. Het leverde geen
nieuwe gezichtspunten op. De
door hen voorgebrachte bezwaren
en klachten zullen door het
Hoofdparket aan de regeering
•worden gezonden.
Aneta seint uit Batavia, dat

—in aansluiting op het bericht
aangaande de arrestatie van de
ontvluchte NS.B-ers Schoonheyt
en Van Daalen Wetters — nog
kan worden gemeld, dat ln den
afgeloopen nacht tegen ca. hall
twee ook nog zekere L. V. Wijn-
hamer, meer bekend als ,Pah
Wongso", houder van een tehuis
voor werklooze Chineezen ln de
Bataviasche benedenstad, door
de politie werd aangehouden.

Schoonheyt en Wetters werden
aangehouden ln een Chineesche
woning bij Djembatan Lima al-
hier. Zij verklaarden te zijn ont-
vlucht als protest-actie om
klachten voor te brengen over
liun bahandellng. Zij hadden
groote veine. Na hun ontsnap-
ping uit het kamp zwommen zij
de rivier over en lieten te Ngawi
kleeren koopen. Te Madioen
namen zij den trein tot Cheribon,
vanwaar zij per taxi naar de
hoofdstad reisden, alwaar eerder
genoemde Wiinhamer bemiddeling
verleende door een huisje voor
hen te huren ln de benedenstad.

Van bijzondere klachten is
Intusschen niets gebleken, behal-
ve die, welke gewoonlijk emaneeren
van personen, die het onjuist
achten, dat zij hun vrijheid kwijt
zijn. O/srigens zal te Batavia
aan het vernemen dezer klachten
weinig tijd kunnen worden be-
steed; de politie droeg gearres-
teerden na een omstandig ver-
hoor vrijwel direct aan de mili-
taire autoriteiten over, ter terug-
zending naar Ngawi.

Betrokkenen werden den af-
geloopen nacht en hedenmorgen
uitvoerig verhoord, het resultaat
waarvan hierboven reeds globaal
werd weergegeven. Dit verhoor ls
tevens dienstig om te voorkomen,
cat anderen hetzelfde mochten
willen probeeren.

Beide geïnterneerden verklaar-
den uitdrukkellik geen bedoeling
te hebben eehad het land te ver-
laten.

Om economische stabiliteit
Chungklng, 12 Febr. (C.N.A.).

De voornaamste taak van het secre-
tariaat der economische con'erentic
is een minimum economische stabili-
teit te garandeeren en ln de eerste
plaats de kasten van levensonderhoud
te stabiliseeren, zoo verklaarde de
secretaris-generaal der conferentie,
generaal Ho. De generaal voegdii
hieraan toe, dat deze conferentie op
de besprekingen volgt, flle door hei
ministerie van Economische oorbi»
voering werden geprojecteerd. De con-
ferentie heeft dus tot taak de economie
ln oorlogstijd te versterken en econ>
mlsch herstel teweeg te brengen.

Proefregistratie van
vrouwen

De Regeeringspersdienst maakt
bekend, dat ten behoeve van den
burgerlijken dienstplicht te Bata-
via een proefregistratie vanvrouwen zal plaatshebben.

Damesrubriek
Vier blouses naar

één model

Wanneer we deze vier blouses ln]
één ooiopslag zien, zouden we mis- i
schien niet bemerken dat ze allen
naar het zelfde model geknipt zijn.
Een evenmin als wij het nu zien,
zullen anderen dat doen waaneer we
ze dragen. De stof en de
van afwerken maken zulk een ver
schil dat we nauwelijks kunnen be-
grijpen dat ze naar eenzelfde pa-
troon vervaardigd zijn- We zien er
hier nu vier, maar niemand zal
ons kunnen beletten op datzelfde
idee nog verder voort te bordu.en.

We kunnen de blouse zoo manen
dat zij naar verkiezing boven of on-
der de rok gedragen kan worden.
Wenschen we dit laatste dan moe
ten we haar natuurlijk van onderen
netjes afwerken. Het eerste model

ls van gekleurd Honen. Margrieten
van wit linnen zijn rondom da
knoopsgaten geïncrastoerd, de
knoopjes die men du* geel neemt,
vormen het hartje.

De tweede 1$ een echte sportblou-
se van gestreept jefier. Hierbij ma-
ken we een kraagje dat bil het eer-
ste model niet staat. Dit behoort
eveneens bij nummer drie, dat ga-
heel met smalle entre-deuxtjes ge-

j garneerd is. De blouse wordt hier
glad aan het schouderstukje ge-

| zet. Het kraagje zoowelals de mou-
wen worden met een bijpassend

puntje afgezet. De aangewezen stof
Is batist ltanen. Deze blouse kan bij
een dun wandelpakje gedragen wor-
den. De vierde blouse is bedoeld
voor den avond en van een of an-
dere gebrocheerde of geborduurde
zijde gemaakt. Er wordt een lange
geplisseerde of heele wijde rok bij
gedragen, die in het laatste geval
van tafzijde gemaakt is.

De blouse sluit met strikjes van
den ondergrond (geen lintjes die te
gauw slap worden) en de hals is
daar ook mee afgebiesd.

(Nadruk verboden).

Bridgerubriek van de Vier Azen

De behandeling der troeven
Een beetje geluk en een zorg-

vuldige hanteering der troeven
stelden Zuid in staat een moeilUk
contract te halen:

• Zuid ls Gever.
Geen der partijen Ls kwetsbaar.

Het bieden was:
Z. W. N. O.
1 * 10 Pas Pas
Dubbel Pas 1 Pas
1 4 Pas 2 A Pas
4 A Pas Pas Pas

West speelde Harten 7 voor. een
kaart, die Zuid veel gissen be-
spaarde. De Dummy speelde de 9bij en Oost won den slag met het
Aas. HIJ kwam met Ruiten na,
Zuid legde den Heer. West het
Aas en speelde in die kleur door,
waardoor Zuid opnieuw aan slag

kwam, toen hij de derde Ruiten kon
troeven.

Nu moest Zuid alle verdere sla-
gen maken. Indien hij drie maal
troef zou spelen, bleef er in den
Blinde slechts één Troef over voor
het aftroeven van de Klaveren.
Dit zou Zuid aan het einde van
het spel noodzaken, een Klaveren
te verliezen, zoodat hij wijselijk
besloot, eerst de Klaveren af tetroeven, alvorens troel te trekken.

De eerste stap op dien weg was
het spelen van Schoppen 8 naar
Dummy's Vrouw, waarna het re-
tourneeren van Klaveren Zuid instaat stelde, Aas en Heer te ma-ken. Daarna werd een kleine Kla-veren met een van Dummy's lage
troeven genomen en de andere la-ge troef werd teruggespeeld naarhet Aas. Hierop moest de Boer vanWest vallen en Zuid kon thansveilig zijn laatste Klaveren spelen.

Deze werd door den Blinde mSchoppen .10 genomen. HartenVrouw bracht Zuid aan slag omde laatste Troef er uit te halen,waarna Harten Heer den laatst enslag maakte. Op deze wijze slaag-
de Zuid er welverdiend in. de man-che te maken.

(Nadruk verboden).

Horascoop
voor heden
H Februari „Waterman". Degenen,

die heden hun verjaardag • vieren,
treffen de beste uren van den dagtufchen 10 v.m. en het mMdaguur,
van 2 tot 4 n.m. en van 8 totlo njn.

Liefde is de inspiratie van het sen-
timent, en wanneer U geen senti-

ment toont zult U heden — Valen-
tijnsdag — geen liefde ontvangen.
Tj e[de ls de verheerlijkende geest,
welke op den 14den Februari dient
te heerschen, en Valenten dient tot
Uw leidsgeest to worden gekozen.
Prettige herinneringen zullen de men-
schen heden dichter tot elkaar bren-
gen. Vermijdt het, ' vergelijkingen te
maken, want er zullen onaangenaam-
heden uit kunnen ■voortspruiten. Er
ls ■ heden slechts weinig toe noodlg
om vriendschap te doen ontstaan en
deze heeft grlote defensieve waarde
voor U. Het verdient aanbeveling
doorloopend ln contact te blijven met
Uw huis of kantoor, want het ls mo-
gelijk, dat lemand zich met U ln
verbinding wil stellen.

iVrouwen, die den 14den Februari
geboren zijn, dienen niet kieskeurig
te zijn, dsvar zij anders vroeger of
later zullen ondervinden, dat men
hen niet graag als gast heeft. Wan-
neer ztf niet door ongefundeerd voor-
oordeel worden beïnvloed, zullen zij
een zeer gezonden kijk op alle dingen
hebben. Wanneer zij niet wenschen,
dat hun toekomstig geluk wordt ge-
schaad, dienen zij te vermijden by-
geloovig te zijn. Hun persoonlijkheid
en temperament maakt hen bijzonder
geschikt voor het beroep van schil-
deres, schrijfster, zangeres, actrice,
musicienne of verkoopster.

Mannen, die heden hun verjaardag
vieren, dienen met hun tijd mee te
gaan, wanneer zij vorderingen wen-
schen te maken. Zi} dienen zich voor
den geest te houden, dat methoden
en gewoonten veranderen, en moeten
hun handelwijze naar de gewijzigde
omstandigheden regelen. Als geeste-
lijke, paedagoog, schilder, chemlker,
ingenieur, architect, politicus, koop-
man, schrijver. Journalist, makelaar,
vertcooper, fabrikant, acteur, geoloog
of botanicus zal het hun goed gaan.

(Nadruk verboden.)

Luistert naar
N.I.R.O.M.

Zendtijden:
06.00—08.00; 11.00—14.30; 17.00-

23.00
Nieuws: 06.30; 07.30; 13.20; 14.20;

19.00 en 22.00.
A.R.V.O.

Zendtijden:
07.00—08.30; 11.00—14.30; 16.30—

23.00.
Nieuws; 07.30; 13.20 en 19.00.
NIEUWS UIT BUITENLAND.

8.8.C. 00.30 (Ned.) golfL 30.96,49,59.
06.15 (Eng.) golfL 25.53, 30.96,
49.59.
08.30 (Eng.) golfL 25.53.
19.30 (Ned.) golfl. 25.53.

San Francisco 20.00 (Eng.) golfL
• 31.02.

Tokio 20.20 (Ned.) golfL 25.39.
8.8.C. 20.30 (Eng.) golfL 25.53.

21.15 (Nêd.) golfl. 25.53.
Australië 21.15 (Eng.) golfL 25.25.

31.38*
Singapore 2L30 (NecL) golfL 41.38.
Australië 21.45 (Ned.) golfL 25.27,

31.38.
San Francisco 22.00 (Eng.) golfl.

3L02.
8.8.C. 23.30 (Eng.) golfL 25.53,

31.55, 49.10.

Venduties
DINSDAG, 25 FEBRUARI 1941
t.h.v. den Heer Liem Hwie Giap,
Sedepmaleraweg 18, van meu-
bilair.
DONDERDAG, 27 FEBR. 1941
t.h.v. den Heer W. J. Hoornweg,
van Riebeecklaan 7, van meu-
bilair.

Waarheen vandaag?
Bioscopen Film en renie j Uuofdrollen

Capltol Gone wlth }ro. Leslle
the wind j .) Howard

I VlTlen
: Leigli

City Kogelrecht ;So. Raadolph
:*) Scitt
i Nancy
1.. Kelly

Danno Tfce »>• Bette Dort.S?«£di 10701 nyn
Esaex

Kranefan Vrouwen j Dr. niaie Janei
i •) Wendleoorlogstijd | Barrle

Luxor Góne wlth jjj-
the w'-i j.« Howard

Vlvien
Lelji

Mascotte Broadway ; co. Pred
Melody of Astair»1940 Glnjer

RoCerJ
Maxim naad ! £>. Conrad

empres» I ' Nagel
Dvelyn

I Brent
Boy» frorn nu_

Allan
Syracuse i • Jooes

ItarthA
Raye

Sara- Die ttouw i Ro. Spencer
poema | behoort my | •} Tracy

• j Hedy1 Lamarr
Ro. ts Roman Dr. b Drama
De. s Detective Hu. ts Humor
Se. = Sensatie Co. = Comedle.

•) Kinderen beneden 17 ], geen toegang

UeUendoorn:
Dagelijks matinee en Tooravond-
concert door ensemble JI'LIEN
FOORMAN.Piccolo Club:
Bar en Dancing.Tabarln:
Bar en Dancing.

VrUdtf, 14 Febr. 1841MOPSY

„Nee kapitein, U hoeft er niet voor te stoppen hoor!
Vls al zoo'n oude zakdoek "

Bisschop Biermans +

Londen, 12 Februari (A.N.P.).
T)e bisschop Biermans. een Neder-
lander van geboorte. Is den 24sten
Januari od zeventig-Jarigen leef-
tijd ln Nederland averleden. HU
was gedurende langen tHd suoe-
neur-generaal van de bekende
Roomseh-katholielce lnstelline Mill-
hlll Fathers ln Noord-Londen.
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