ABONNEMENT PER KWARTAXtv* ; .
Mcdaa i I 6.25 Ned.-lüd» i f 7.50
' Buitènlaod i I 11.25wV
J

;*
•■

!

-

-

■'

"

»

.■■

'

•/

.'"

W:\

.

»

:-

•'

:

■':

■

>'.

;

~';■■•

: ■■'

."

-

'■■'

De Sumatra Post
\iti;.r;;'. ■:.

Uitgavéi. N.V. Boekhandel'en Drukkerij
vHoofdredacteur A. P. A. A. BESNARD

'

'

Vrijdag 14 Februari \ 1941

;

.

;

"v.' ■ .p.

;•'.;

' f \'~,

VAREKAMP 6

t:

V

v

Advertentièn ptr regel f 0.3
minimum 10 regels. Plaatsing biooea*
'

,»;

njde eerste blad f O 70 per regel.

'

Co,
"MEDAN
Redactie 'en Administratie Telefoon 1600
v. h.

•'

-

,'.

jivmrEß-3g-

;

ISste /AARGANG. j,''

-

,

Dit nummer bestaat uit drie bladen

DUITSCHE
BRUG BIJ ELSLOO WORDT OPGEHAALD
IN
CRISIS
NAAR EEN
„Roentgen-visie”

DEN PACIFIC?

beschuldiging

Geallieerde kringen te Londen

Londen, 13 Febr: (Anëta Reuter), In een;
communiqué van de Duitsche legerleidirgj
wordt beweerd, dat Duitsche oorlogssche-j
pen in don-Atlantic een groot Britsen coriv
vooi aanvielen, waarbij verschillende scho-j
pe'n, „geladen met oorlogsmateriaal v voorj
Engeland", tot zinken zouden zijn
• Ofschoon te Londen inzake de bedoefdej

achten crisis op het oogenblik

dringe
en

.

!

De versterking
van Noord- Malaya.

De meeningen te Londen.

,

kaansche consulaire ambtenaren Amerikaansche burgers adviseerden, de landen
in het Verre-Oosten <ie verlaten, als voorzorgsmaatregel in vtrband met den onv
'
rusttgentoestand.
De verklaring werd afgelegd nft publicatie van berichten uit Tokio en Shanghai, mildendé dat aan alle Amerikaansche mannen die in staat zijn 'te vertrek-.ken, was geadviseerd, het Verre-Oosten
*

-

'

Te Londen -r- zoo schrijft Reuters diplo• Reuter seint uit Washington dat volmatieke correspondent J. Ferguson j—
gens Cordell Huil aan de
Amerikanen wordt de situatie in den Paciflc ernstig opwerd geadviseerd, het Verre-Oosten te gevat, vooral na de verklaring van den
verlaten. «Huil verklaarde; dat 'Ameri- waarnemend Australischen Premier.inzake
~

:

5

(Aneta-Reutér). Een

de situatie in het Verre-Oosten.
De Australische reactie op de mededeeling inzake ernstige ontwikkelingen heeft
te Londen groote- voldoening gewekt, terwijl ook'de houding van Amerika goed opJ
genomen "werd. -■•>"':?£'«'?■ .:'/>.-■
...

'

In geallieerde kringen te Londen, 'die gewoonlijk* goed , inge?
licht zijn, meent men dat op het
oogenblik de crisis niet dringend
is. Men wijst er op dat de onder-

handelingen tusschen Indo-China
ernst.” en Thailand nog gaande zijn'en
(Wajhingfon, f3 Febr. (Aneta Reuter).
de wapenstilstand juist met
In diplomatieke kringen ivordt verklaard, dat
'dat berichten van \eronlrustenden aarJ twee weken Verlengd is.
zijn binnengekomen- inzake mogelijke Japansch-: plannen voor een actief in*' li'et . ,opk wordt de nadruk erop ge.
<■>
Zuiden van den Pacific.'
legd' dat, hoewel sprake geweest
.Deze vallen samen met, een officiccle
verklaring welke juist, door den waarne- is van onderhandelingen met de
~f
vaa Australië -Padden en
geenerléi
den'Australischen
„Nieuw stadium van den grootsten

Geen verrassing voor Thailand

i Bangkok 13 Febr. (Aneta-Reuter). Ken
hooge regeeringsautqriteit. van Thailand
"

verklaarde heden in een, interview dat ér
absoluut geen wijziging is gekomen in de
betrekkingen tusschen Thailand en.Enge-

land.

'

'

,„...

.'

.-

•

~-;--,

Na er op gewezen te hebben, dat er, in
het geheel geen misyerstanden tusschen de"
beide landen bestaan, verklaarde de woordvoerder, dat het een gebruikelijke beleefdheid is, wanneer de twee regeeringen inlichtingen uitwisselen over ,de in deresp;
gebieden, grenzend aan de grens tusschen
Thailand en Malaya, genomen defensie»
maatregelen. De persberichten inzake de
leger- en luchtmachtsversterkingen aan de
Malaya-zijde van de" grens verrassen daarom de Thai-regeering niet.'
.

A

.

*

,

DE
operatiesin
Afrika

-

-

■

na een zitiing van den Ausfralischen Ad•

4

visepitnden Oorlogsraad 'werd uitgegèven, dat oorlog' in' een nieuw stadium van
den grootsten,ernst gekomen is. -"'"..■"

FRANCO’S REIS
Zijn besprekingen met

Mussolini

Pétain

en

DOUGLAS-LIJNTOESTELV
Cairo, 13 Febr. (Aneta-Reuter). Een
communiqué'van het Britsche hoofdkwarChungking, 13 Febr. ; (Aneta
>'
'
United tier meldt: '
■ .
'

CrN-AIC. alhier verkreeg geen „De situatie rondom Keren'in .Erythrea
inlichtingen inzake'de plaats waar. het verbtfjf t zien ontwikkelen. Dopr middel van een
miste Dougla's-lijnvliegtuig precies bevindt. reeks van locale aanvallen verbeteren onDe maatschappij verklaarde dat het vüïg/
troepen gestadig hun'posities in de neu,'tuig 12 Februari om twee uur 's nachts uit ze
vels die de stad beheerschen. Meer naar het
Hongkong vertrok en tot vier uur voortdu- Zuiden
Fress)/Dè

wegen door 'politie, en' militairen bewaakt
en was het verkeer omgelegd.
■
Geluwde spanning.
Madrid, 13 Febr. (Aneta Reuter). Wat
ook te Bordighera tusschen Franco en Mussolini moge zy'n besproken, de atmosfeer.te
Madrid' is thans niet langer gespannen.
De algemeen opinie wordt weerspiegeld
door de effectenbeurs, die na een verbeterden toon op 13 Februari' hedenmiddag nóg
aanzienlijk meer herstelde.
Spaanschè bladen hebben tot dusverre
nog geen commentaar geleverd op de ontmoeting, en het sclüjnt, dat .ook te Berlijn
—-'volgens correspondenten van Spaanschè
bladen
een strikt stilzwijgen wordt gehandhaaf.l in Wilhelmsirasse-kringen.V.-,-*»■
*

'
.

:

|

—

Gissingen.
—"7
Zürich, 13 Pebr. (Aneta-Reuter). Volgens
den Yichyschen correspondent van de „Ga. zette de Lausanne" wordt het waarschijnlijk geacht, dat de evacuatie der'burgers
uit Ethiopië het onderwerp is geweest van
de.-, besprekingen tusschen Mussolini en
Franco. Dit' vraagstuk gaat ook Frankrijk
.

„

'*

'

.

y.

—

'..••'

'

*

—;

;

—
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Lease and Lend Bill in den Senaat

,

enht

over,

torpedobootjagers?

:

,

Washington, 13 Febr. .(Aneta Reuter)
De Buitenlandsche Zaken-Commissie uit
den Senaat keurde met 15 tegen 8 stem, men dj Lease and Lend Bill goed.
Het wetsontwerp is thans naar den Sc, haat gezonden.
".■;.'**»■:•'••
and
Lenl
Bill welke door de
ÏDe
Lease
1
-Buitenlandsche Zaken-Commissie uit 'Jen
Senaat werd aangenomen is in hoofdzaak
. gelijk tan die, welka door het Huis van
Afgevaardigden werd aangenomen.
Het voorstel om de bevoegdheid van
dep President om Amerikaansche stryd• krachten bulten het
Westelijk Halfrond
te zenden te beperken, werd door ' de
Buitenlandsche Zaken-Commissie ver.-,

.'•■'■".
aan, daar het de gebruikmaking vaneden
Het
den'.Senaat
vangt
17
dqbat in
spoorweg van Addis Abeba naar Djiboeti
Februari aan. Men hoopt
dat het tot
meebrengt, hetgeen door den correspondent
voldoende wordt geacht om de ontmoeting
veertien dagen beperkt zal kunnen wortusschen Pétain en Franco te verklaren.. .Politieke' waarnemer te ZUrich zijn
geOnmiddellijk in behandeling.
neigd te veronderstellen dat Mussolini Fran-.
Nader seint Reuter dat de Senaat, in
Co waarschh'nlgk gepolst heeft over, de strijd met de
verwachtingen, onmiddellijk
vraag.'w'elke hujp hij Italië zou kunnen ver- een aanvang maakte met de behandeling
van de Lease and Lend BUI.
Senator Lee deed een beroep op den Senaat
snel te handelen, daarbij de verzekeDONOVAN IN IRAK.
ring poneérende dat „uitstel even doeltrefBagdad, 13 Febr. (Aneta-Reuter). Kolo- fend als een nederlaag" is. '
'■:■'■
.'
7
nel Donovan is hier voor een kort bezoek uit
Senator Austin, plaatsvervangend leider
Cairo aangekomen. ,
der Republikeinen, drong er op aan, dat
Hy zal den Regent Emir Abdullah, den Engeland zich'zou'verbinden tot een poliBritschen ambassadeur Sir Basil Baton, den tiek van samenwerking met de Vereenigde
Premier generaal Tahal el Hashimi en den Staten bij de vestiging van een nieuwe weMinister van Buitenlaridsche Zaken Sayid reldorde na de Britsche overwinning. '." Er
Nagi el Asil ontmoeten.
zou ook, aldus Austin, een of andere En.»,'

,

•

afstand

ten gunste van

Voorwaardelijke amnestie.

Londen, 13 Febr. (Aneta-Reuter). Het
gelsch-Amerikaahsche overeenkpmst moeNachrichten Büro verneemt uit
Deutschès
ten zyü betreffende gemeenschappelijke deBoekarest:
fensie van de Atlantic-kusten van NoordAan alle". deserteurs -van het Roeméenen Zuid-Amerika.
:ï;'
sche leger en hen dié hun militieplicht ver
Intusschen versterkte de snelle afhandezaakten. is amnestie verleend, volgens een
ling van p.et wetsontwerp door de Senaatsdoor
Antonescu onderteekend decreet, voorcommissie voor Buitenlandsche Zaken, en opgesteld
dat zy zich per 15 Februari by
de omvang der meerderheid waarmede. het
regimenten
hunne
melden. ■
werd goedgekeurd, de meening dat hét wetsontwerp spoedig door den Senaat zal worDuitsche troepen in Bulgarije?
den aangenomen. • •'. "■.-. :>..,
.Bern, 13 Febr. (Aneta-Unlted Press).
Senator .Barkley zeide dat er „redelijke
.
hoop" is dat de Senaat de Lease and Lead Uit Bulgaarsche bronnen wordt vernomen
Bill binnen tien dagen met een stemmen- dat mogelijk 20.000 man Duitsche troepen
thans in 'Bulgarije zijn, terwijl er steeds
meerderheid van 201 znl aannemen.
meer binnenstroomen.
/-■.
Alle schepen geregistreerd. -'.De berichten dat hónderden of zelfs duiWashington, 13 Febr."(Aneta Reuter)J' zenden Duitsche vliegtuigen geland zijn,
Roosevelt gaf een order uit dat alle koop- worden échter sterk óverdreven geacht,
vaardijschepen
-ir. hoewel het slechts een kwestie, van'tijd zou
ook buitenlandsche
Amerikaansche -havens moeten worden ge- zijn, dat hooge totalen worden bereikt.
registreerd. '.'
• . ''.•. : i
•
"/:'.'
gemeld, . dat een
~'. ' Uit Sofia wordt
: H\j verzocht het Departement van Marine
. woordvoerder der regeering naar aanleihem te aaviseereri inzake de verkrijging van
ding van berichten dat duizenden Duitir.eerdere scheepsruimte opdat aan verzoevliegtuigen op Bulgaarsche vliegsche
ken om schepen uit Engeland
en andere .'. velden zouden zsjn geland: •
,
landen ksn worden voldaan.
„Het is nutteloos, dergelijke fantasti' sche berichten opnieuw, .tegen te spreGEEN CONTROVERSE.
'
ru'':'"
ken"/
■ ><v
Washington, 13 Febr. (Aneta'-Reuter).
Joegoslavische staatslieden naar
Een hedenavond door het Witte Huls uitgegeven bekendmaking verklaart dat er geen
Berlijn.
controverse is tusschen Roosevelt, Knox «f
Londen, 13 Febr. (Aneta Reuter). Ge
Willkle over het vraagstuk In/aWe over- meld wordt, dat de Joegoslavische Premier
dracht van nog meer torpedobootjagers aan tn de Minister van Buitenlandsche Zaken
Engeland,
*?/iiv'-X "^'.'■','■' l. i'-.'-v. heden 14 uur naar Berlyn vertrokken.
Tóch een meeningsverschil? ' Nader seint Reuter uit Belgrado dat het
Nader seint. Ünited Press uit Washing- Vertrek der Joegoslavische ministers naar
ton, dat Roosevelt en de Minister van Ma- Duitschland „óp uitnoodiging van de Duitrine Knox confereerden over de .vraag of sche regeering" 'hedenavond door de ZwitAmerika's defensiebehoeften de overdracht sersche Radio werd omgeroepen en! £ door
van nog meer destroyers aan Engeland 'toe- een bericht uit Berhjn bevestigd.
staan, waarop Knox z\jn standpunt handHet Berljjnsche bericht voegde er aan
haafde. : .'•„•-'
M toe, dat de Joegoslavische ministers tydens

deed

-

niet menrs

worpen.

Batavia, 14 Febr. (Aneta). Het onderzoek van de zaak van de'ontvluchte N. S. 8.crs, Dr. Schoonheyt en Van Daalen Wetters is thans af geloopen.
.'
<
Het leverde geen nieuwe gezichtspunten
op.
I
■..:.;'•:-■Bezwaren en klachten die door henL zijn
voorgebracht zullen" door het hoofdparket
aan de regeering worden gezonden.

HERSTELDER
MONARCHIE?

•

-

»

—
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Onderzoek thans af geloopen

gingsvoorbereidingen.
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i Verspreide
incidenten, waarbij lichte
-schade werd veroorzaakt
en een aantal',
personen werd
worden -van het ,
en Züid-Wales gemeld.

.

~

S

*
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van

van

zijn rechten
Don Juan

Lissabon, 13 Febr. (Aneta-Reuter). Het

dagblad „Voz" publiceerde heden In Spaanschen tekst een document,'
onderteekend
door ex-Koning Alfonzo, waarin deze aanbiedt afstand tè doen van zijn rechten- op
den Spaanschen troon ten gunste van zijn
zoon den Infante Juan.•
*■;,...
Het document is gedag teekend Rome, 15

Februari 1941.

;•-,;.

-•

>-•

United Press seint nader uit Lissabon
dat men meent, dat onmiddellijk herstel
van de monarchie in Spanje, met Don
Juan op den troon, het gevolg zal zijn
van Alfonso's afstand doen van zijn rech1 •
ten op den troon.".'-„
Besprekingen tot herstel' Van demo;..
. narchie zijn reeds sedert het einde van
.

.

den burgeroorlog gaande.

'

r

;

•

Alfonsoh

-

<

United Press meldt, uit Rome, dat

ex-

Koning Alfonso 12 Februari een lichten
hart-aanval had. Hij is thans buiten gevaar.
>

Ex-koning Alfonsó,

'

'••"'

.

;.

••

-

en Pétain elkander zouden

ontmoeten, waren spoorwegen en verkeers-

De Turken zijn gereed....
Istanboel, 13 Febr. (Aneta Reuter). De
Turken zijn thans gereed met hun verdedi-

.

\,

Londen, 13 Febr. (Aneta Reuter).
Dë
Agence frangaise' indépendante , verneemtuit Istanboel:
Volgens alhier aankomende "reizigers''zijp
er 50.000 man Duitsche troepen te Constar.za geconcentreerd.
. Dé spoorstations' in Roémepië
aldus
z\jn
een. Reutertelegram uit Boedapest
door Duitsche militairen bezet. Allerlei

;

v£

hun bezoek" van twee dagen door Hitler zullen worden ontvangen en besprekingen zullen voeren met vooraanstaande.Duitscher3.

.

~;

>

worpen.

Groote instrooming van troepen
in Bulgarije?

ENGLAD

>»

vaart -meldt:
In den afgeloopen , nacht was er lichte
luchtactivïteit' bij de Britsche Westkust, *..
Mocü'-'er "werden zeer "weinig bommen* ge-

Roemeensche olie voor Turkije.
Londen, .13 Febr. (Aneta-Reuter). Het
Deatsches Kachrichten Büro verneemt alt
Istanboel:
■■."■•
aanzien van
zegt het com- Duitsche léger-voorbereidingen worden geTurkije zal 160.000 ton olie ontvangen uit
moeilijkheden door" slecht weer.
muniqué: „In den sector van Hobok gaan troffen.
." .; ■
Roemenië, volgens een overeenkomst die
'*A
i.
Men meent, dat het vliegtuig een nood- de ZuidAfrikaanéche troepen met succes
meent
aidus een volgend. United juist tusschen beide landen is gesloten.
Men
landing moest maken tusschen; Hongkong voort met de uitbreiding van het penetra- Press telegram uit Boekarest— dat -veren Kweilin, ofschoon het niet bekend is of tiegebied. Op de overige fronten is de si- dere bewegingen van Duitsche gemechani■•"
tuatie onveranderd". •
";->''■•,
het bij de landing verongelukt is.
seerde troepen in den Balkan , voor het
oogenblik .zijn vastgeloopen tengevolge
;.,. .
van dé. slechte verbindingen.
Men wijst er op dat er steeds meer paar.den in Roemenië op te merken zijn, vermoedelijk ter vervanging van de gemechaniseerde uitrusting.
,
—De overtocht over de Donaü is ook
reeds enkele dagen Onmogelijk in' verband
met de ijsschotsen. ,
-

■tfibewezen.Vj|p?*!;
Waar'Franco

'Londen, 13 Febr. (Aneta-Reuter). Eea
communiqué van-het Ministerie van Lucht~

Berlijn ontboden

Vichy, 13 Febr. (Aneta Reuter). Havas
verloopt onze ppmarsch in de richverneemt uit Montpellier dat Franco' heden rend met Chungking in radio-contact was.
;.'■
de gast Van, Pétain was op een noenmaal. Op dat moment seinde het- motorstoring en ting van Arreza bevredigend."
Ten
Ethiopië

Daarna zouden besprekingen plaats hebben, waaraan zou worden deelgenomen
door Suner, Darlan,, Peyroutön 'en den
Franschen ambassadeur in Spanje, Piurre.
Dit is de eerste maal sedert Franco lei-9 der der Spaanschè regèering is dat hg in
Frankrijk officieel" wordt ontvangen. V
De Duet bezocht hedenmorgen Franco te
; Bordighera om zijn gast vaarwel te zeggen.
Franco vertrok daarna naar Frankrijk. Bij
zijn vertrek werd hem opnieuw militaire eer
-

DE RAIDS BOVEN ENGELAND

Joegoslavische staatslieden naar

MERIKA’S

t'

overeenstemming heeft bereikt
welke het zekerheid* in'den rug

»,

,

Duitsche troepenbewegingen
in den Balkan

BRITSCHE

Curtin

;

ERMIST.

Liibourlelder

Op 10 Mei werden vele prachtige kunstwerken in Nederland vernietigd om den opmarsch
van de Duitschers tegen te houden. Voor millioenen en millioenen guldens vloog ijl enkele
uren de lucht in. Ook bij Elsloo werd de vaste oeververbinding vernield, hetgeen geruimen
tijd niet alleen het wegverkeer stagneerde, doch ook het scheepvaart-verkeer naar Maastricht door het Juliana-kanaal, daar de brug het ygeheèle kanaal besloeg. Op bovenstaande
foto ziet men hoé de brug uit het water wordt gevischt, waarmede geruimen tijd gemoeid
is geiceest. De vernieling op deze plaats icas op buitengewoon effectieve wijze door
V-r derlandsche militairen uitgevoerd. 'f.

-

-

'

—

INSPECTIEREIS VAN WEYGAND

VLIEGVELDEN IN ALBERTA.
Ottawa, 13 Febr. (Aneta-Reuteir). C.G.
Londen, 13 Febr. (Aneta-Reuter )„> Radio
Power, Minister van Defensie en
Luchtvaart, maakte bekend, dat de Canadeesche Lyon meldt dat W'eygand out Algiers is verregeering een reeks vliegvelden In Alberta trokken voor een Inspectiereis door Fransen
•
en Britsch Columbia heeft doen'aanleggen, West-Afrika.
ieidende naar Alaska, als defensie-maatreLADY AUSTÈN CHAMBERLAIN f,
.
vgel.
.■-■;•.'.'
'Londen, 13, Fébr. (Aneta-Reuter). Lady
De koeten zijn twee millioen Pond SterChamberlain, weduwe van Sir" Austen
.
. .
;
.r.,y:
*■;•
ling.
na een kortstondige ziekte
Ch.amberlain.'ia
•■■
THAMRIN’S RAADSZETEL
overleden; '.
,
',
~-«
:-.\
Batavia, 14 Febr. (Aneta)." wy veruemen, dat „Pasoendan" Ir. Djoéanda, ingenieur b\j den Provincialen Waterstaat in
Sydney, 13 Febr. <Aneta Reutér). H.M.'a
West-Java, candidaat stelde in de vacature- „Sydney", overwinnaar
van den Italiaai»Thamrin in den Bataviaschen
Gemeente- schen kruiser i.Bartoldmeo Cólleoni", la t«<
raad.'
v
Sydney gearriveerd.
''

"

•-:••<

■

*

Melbourne, 13 Febr.

Legerbevel maakt bekend, dat de dienstplichtigen, die 7 Januari onder de wapenen
zijn geroepen, twee weken langer in dienst
blijven dan aanvankelijk was vastgesteld,'ln
verband met de huidige wereldsituatie.

enhartnvl.d

*»

Verlengde dienstplicht.

•

-

■

Shanghai, 13 Febr. (Aneta-Reuter). Het
Amerikaanscho Consulaat-Generaaf gaf een
circulaire uit, waarin de raadgeving 'van
October j.l. aan Amerikaansche • burgere,
waaronder vrouwen en kinderen, die niét
noodzakelijkerwijze moéten blijven; om de
stjd per eerste gelegenheid te verlaten,
•..
wordt herhaald.

waakzaam

:

•

uiterst

beweringen geen bevestiging té verkrflgejïj
is, wordt het volgende gezaghebbende com-'*«
:
mentaar gegeven:
i
Men meent te Londen dat de Duitsche:
Roentgen-visie op ladingen in schepen, welke dë Duitsehers beweren tot zinken /ta
hebben gebracht, wellicht verband houdt'
met hun herhaalde bewering, dat het
schuld van Engeland.is dat'geen 'graan-'
■<
schepen .Span je kunnen bereiken!"

■

•

.

■

niet
Amerika
Australië

een

Een „sneer” op

BLIJDE THUISVAART.

•

'■

.

.'.

■*■*

■■-

■■**

«

'■'•■"

Aanteekeningen

ons ondoorgrondelijk voorkomt, zyn zin en* konden overwinnen en goedmaken, wy
| staan thans" weer vooT het övermachtige.
heteekenis erlangt.
voor dat wat d.e Christenen deed zeggen da*
gegeven
welke.het
Er waren geslachten
Cods wegen óridoöfgrondeujk zyn.' *•'
rustig
en
te
ver
was om rustig .te leven
'Èn welke woorden wü„óok kiezen om uit
te
drukken dat deze,dingen boven onze
Zy die voor 1914 de eeuwigheid ingingen
uitgaan,'*wat wy ook' kennen* in de
maent
hebben een wereld gekend die vredig scheen '
weerbarstigheid,
en vol beloften voor een nobeler en schooner uren van. opstand" entot
'
moeten,' komen
\
A allen, zullen.wij
toekomst.
de
van
hen
oude
.conclusie
die
het
huiin
menschen
heeft
In de hersenen van» deze
nog duidelijk
zich een geschiedenis afgespeeld dje hen'j eenvoud zonder .-hoovaareüj
waren
konden
een
zeggen
argeloóze
in
maakte tot .individuen, welke Wy in onzen
:
,
; Christelijke taal.
lyd'zelfs niet meer zouden begrijpen.J
1 ,
'beleefden,
,;A1
Gods
hand'
dingen
liggen
in
1914—1918
deze
ouderen,
die
Wy
wij dH aanvaarden niet alleen
en gehoopt hebben dat met de bittere lij-' En
woorden,'
maar
als de diepe overtuiging
de
met
toen'gedronken
denskelk die
menschKeid
i
voor
allen die léven in eeu
had, het leed voorbij zou zijn gegaan weten' die noodig is
nu, dat dat wat ons al onwerkelijk scheen tijd zoo zwaar als de onze, dan kunnen wil
in zijn gruwelijkheid slechts een voorspel is ook rust vinden. en zekerheid, dan Ts het
geweest van dat, wat nu gekomen is. Wy ons mogelijk, over te laten aan. de booger
kunnen ons niet langer ontveinzen dat wij ordening des levens al wat öiet meer afmet de jongeren bêhooren tot dé generatie; hankelijk kan zijn van onze zwakke" krachten. Dan leefen wy berusten, niet uit zucht
die tragisch zal moeten-leven.
Daaraan "zullen wy niet ontkomen, en tot gemak maar opdat wij ons; sterk van
wie meent zich 'den kop te kunnen redden „geest" kunnen wijden aan'dat wat een
öoor weg Ce." duiken in kleine besogner. ieder kan doen en moet doen/zijn,eenvoud!*,
die zal telkens opnieuw gedwongen worden
<tOt zien om dan met doodehjken schrik te
En wat er dan over. ons moge 'komen
ontwaren „dat het fatum nog alty'd voor hen kunnen wij met gerust geweten afwachten
gesterkt door het bewustzijn niets t?
staat. ~;;*; ":,,,■«,
wat
de
boe- hebbén nagelaten wat gedaan moest worWy zullen moeten erkennen
ren leerden als hun velden verwoest werden den, niet te zyn tekort geschoten in onzen
door hagelslag
sprinkhanen, wat onze plicht tegenover anderen, in ónzen plicht,
voorvaders wisten'als zy bezocht
Werden tegenover onze : kinderen.
door pest en oorlog, wat de pngêlukkigèn
Dan z\jh wij paraat, zooals elk ' man
weten wier land overstroomd wordt.
zich paraat moet maken voor zijn eigen
■
Wy die, meenden dat we met d<* uur, en in dezen tijd voor het uur van zijn
- .
wetenschap alles, of althans schier allea VOlk.' ';-.'.
,'_*■. V'
«

Geloof en vertrouwen

der H.B.S.

;

_

..

vermogen.

3

En nadat wjj den grboten slag van den
tienden Mei hadden ontvangen en als menschen, die aithans een weinig verbeterden,
uit ons leed te voorschy'n waren gekomen,
vervielen wy','toen het den gritten wat voor
den wind scheen te gaan, weer al te spoedig
in een ongezond optimisme dat ons terugvoerde naar de oude deugden'en ondeugvoor den histoden die niet berekend
risch . geweldigen ty'd die >wy moeten beleven.
We begonnen ons.weer te hechten aan
kleine belangen, en met.de hoop dat he f
wel los zou loopen 'gingen wy opnieuw mercantile verlangens koesteren.
Het -was niet alleen miezerige dorst naar
' geld en goed, 'die velen terug -deed vallen
in feilen die niet van dezen tijd moeten zijn,
het was ook wel degelyk de behoefte om
zich vrij te maken, van de schrikbeelden
van den ty'd, door dé vlucht te,nemen in
j het gewone, doen, dat de bekoring heeft
van de illusie der veiligheid.
Nochtans, geen onzer vermag zyn nood-
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uit
kunnen
niet
deze eeuw
.
zullen
de
historie
weg,
wij
'die' voor dezen tijd geschreven wordt in
gevolge de diepere bestemmingen des levens, moeten bestaan en ondergaan.
Daarom is er ook géén reden om ons op
datgene komt -dat
te winden 'wanneer
. komen moest, zooals een groote nieuwe bedreiging die thans opdoemt.
Dit moet ons niet vreemd zyn!
Wanneer wy
voldoende geestkracht,
hadden getoond v om zonder dwaze blijd.schap de successen van de Britscheien
Grieksche wapenen te aanvaarden als een
van de voordeelen, die nu eens de'eene en,
•dan eens de.andere party in een zoo grooten en uitgebreidvn stry'd deelachtig worden, dan hadden wij thans ook gemakkelijk begrepen dat'de reactie moest komen,
en dat de strijdmachten van mogendheden,
"zoo groot als de (Duitschèrs 'en de Angelsaksers elkander beurtelings felle slagen
zullen toebrengen, aleer de tragische eindstrijd aanvangt. Zooals ook pleegt te geschieden in tweegevechten en zelfsIn boks-

Wij

,

en

ZEELIEDEN WENNEN AAN
ENGELAND
De Britten namen, wat betreft
verdachte elementen, het zekere
voor het onzekere
DUITSCH OGPESTK
ONZES

Vrouwelijke relaties, waarvan
men thuis maar liever niet

Dr. M. Van Blankenstein
Londen, 7 December
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Hij had de Xederlandsche haven verlaom zijn schip niet inde handen
der
Duif sehers te laten vallen. De. Engelschcn
waren.er hem eerst echter niet erkente-

lijk voor geweest. Zy hadden hem verscheidene weken gevangen gehouden'na
zyn aankomst. Dit was inderdaad 't lot
geweest van vele zeelieden, die hier aankwamen. Er zitten er op het oogenblik nog
gevangen, sommigen naar alle waarschijnlijkheid niet zonder reden.,De Engclschen waren zeer geschrokken
Imgrijpelijk genoeg
van de „vijfde colonne", in ons land, nog meer van' die in
België, en waarschijnlijk het meest vandie in Frankrijk. Hét was in den tijd dat
men een invasie zeer reezen móest. Men
het zekere Voor het onzekere, "en
nam
■
'borg' tal van vluchtelingen op. Een feit
Is, dat er N.5.8.-ers naar Engeland uitgeweken zijn. Wat hadden zij er te zoe4ren, en waarom gingen zy voor de Duitschers op de vlucht? Dat hoefden zij toch
niet. Onder die N.5.8.-ers of communisten waren'zeelieden. Men heeft het zehc*
re voor het onzekere genomen.
Het was plaatselijk verschillend,
maur
hier èn daar heeft men vrijwel.alles vastgehouden wat als Vlucnttling aankwam. En
bij het uitzoeken is men vaak veel te langzaam en, heel onoordeelkundig té werk gegaan. Dj houding van onze overheid in deze
aangelegenheid is zeker te weinig krachtig
geweest. Zij heeft zelf aanleiding gegeven
tot arrestaties 'van landgenooten.' Die arrestaties waren dan natuurlijk gerechtvaardigd, oók al konden zij niet altijd gehahdjß'.afd worden, is het niet begrijpelijk c!at
aartskankeraars of aartsdefaitisten argwaan wekten ? Zij waren in ieder geval een
gevaar :n hun omgeving.; in'het bijzonder
Pit zij in het leger of op de vloot een plaats
innamen. •De jongere officieren verdroegen
weinig van dieri aard, en men moet
hen
'.:-^'
daarvoor prijzen.
Justitie laat niet graag los
Wij kennen echter ook gevallen van. volkomen onschuldige, zelfs verdienstelijke
landgenooten.' die een half jaar gevangen
hebben gezeten, eenvoudig pmdat hun'zaak
zoo laat aan de beurt kwam. Onze regèering
inspecteerde wel, kWam voor hén op. Maar
de Britsche justitie is gelijk 'iedere andere:
Zg laat riiet graag los hetgeen zij vast heeft.
Ik,ken een geval, waarin hooge Britsche
instanties, vier maanden ndodig hadden om
iemand los te krijgen, tegen wien geen ver-!
denking bestond, wiens Nederlandsche pas
in orde was, maar die de fout had begaan'
te Berlijn geboren te worden. Een Nederlandsche reeder van goeden roep, die met
een van zijii gezagvoerders samen een .van
zijn loggers in gereedheid had gebracht, en
daarmede vele vluchtelingen naar Engeland
getransporteerd had, heeft zelfs tvier raaan-i
den gevangen gezeten, met zijn kapitein!
Zij hadden geen verdachte lieden ovarge-;
bracht, want. al hun passagiers waren onmiddellijk toegelaten. Het geval was nog
te <idwazer_ aangezien de reeder een Jood
was, dus zeker niet voor, nationaal-socialisi
me in aanmerking kwam.' Toen zijn raak. dan
eindelijk
behandeling werd" .genomen,
werd hij met alle eer vrijgelaten, evenals zijn'
kapitein, die in den tusschentijd waarlijk
nuttig werk had kunnen verrichten en daarvoor overgekomen was.
'■■■••:,
»j
Men kan het waarlijk l begrijpen, dat de
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Felle brand bij

BRUILOFTSGASTEN DOOR

Sidikalang

DEN VLOER GEZAKT
Het gebeurde „ergens" in de kotta
van Padang, aldus de „Sum. Bode", dat
een bruiloftsfeest gevierd werd. Zooate
gebruikelijk in het land van den Minangkabau, waar een huwelijk met allerlei
ceremoneel plaats heeft,. begaf de bruidegom, vergezeld van zijn bruidsjuffers, zich
'naar de woning van de bruid.
Er hadden zich in die woning reeds;de
noodige bruiloftsgasten verzameld en toen
dan ook de stoet 'van den bruidegom aankwam, verzamelden de gasten zich allen in
d.e voorgalerij. Blijkbaar had men van te
voren niet goed nagegaan,' of de stutten
onder den vloer nog stevig genoeg waicr,
want, Juist tóen "de bruidsjuffers goed en
wel boven waren aanbeland, zakte de vloer
/•'•-:','
:
door.
en
de
aanwezigea,
ontstond
paniek
Een
neerendeel uit vrouwen en kinderen bestaande gasten, schreeuwden en
van schrik. Doch hét liep nog algoed uf.
Behalve gescheurde kleèren, schra'mmetjts
en lichte ontvellingen, deden zich by deze
stoornis
van het
prettige.
minder
bruiloftsféstijn,
geen • verdere ernstige
ongelukken voor en kwam het meerendeel der gasten met den schrik vrij
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Eerst gevangen gehouden.
,

'"..

overtuiging' te'
.
'
.

Zjjt gvj bereid van deze

getuigen?

1

een kampong nabij Sidikalang, waardoor
zeven huizen in den asch waren gelegd. Ou-,
der andere het huis vau het kamponghoofü
werd door het vuur vernield. •
• Daar vele kampongbewoners naar
de
markt waren gegaan en een harde wind de
verspreiding van het'vuur
bevorderd*?,
duurde het geruimen tijd eer men de vlam*■;.;'■ '•"■■'
men'meester was.
Persoonlijke
ongelukken
'hadden
niet
I
-

••"-

'
plaats. '
't"./ •;•',;De schade wordt op ongeveer ƒ 2200.—
geraamd.
■.'.••
De brand is te wijten aan onvoorzichtig-

heid van een der kampongbewoners,
'die'
bezig waj een mest-mengsel te maken door
op een veldje droge bladeren, takken
en
dergelijke te. verbranden. ..
"■>'■
Zonder zich verder'óm het vuur te-bekommeren, begaf hg zich 1 naar de markt,
hetgeen, het gemelde gevolg had. !
,'.De politie, die onmiddellijk een onderzoek
heeft ingesteld, heeft den schuldige aan de'.-..' 4/]
zen brand in arrest gesteld.
"

'

.

Een mooi succes

B.B. MUTATIE
Geplaatst in de. residentie Benkoelen, den
fd. Controleur bij het,Binnenlandsch Bestuur, R. J. C. Sneeuwjagt,,thans geplaatst
'^
in het gouvernement Groote

Engelschen er prijs op stelden, wat binnenkwam terdege op de'vingers 1 te zien. Men
had het echter sneller kunnen doen, en mis
schien zelfs grondiger, daar wij niet overtuigd zijn dat alles'prima was wat tenslotte*
werd losgelaten. Het komt er'namelijk op
de betrouwbare nationale gezindheid van
:

de
-

zeelieden uitermate■ aan./'

felle brand uit 'm

Dezer dagen brak

TEBING TINGGI
De begrooting van de Gemeente Tebing
Tinggi over het jaar 1941.Werd bij besluit
van den Gouverneur van- Sumatra van 11
Februari goedgekeurd met eén bedrag aan:
gewone uitgaven en ontvangsten resp. van
77.389.— en ƒ 77.389.— buitengewone uitfgaven
en ontvangsten resp.. van ƒ 85.756.—
*
<
.
en ƒ 85.756.-r
i.

-v.'

Men heeft propagandisten aan boord
der. schepen gehad, die de bemanning tot

»De heer P.K. Simanoengkalit, onderwijzer
aan de Chr. Holl. Bataksche School ie Naroemonda heeft een boekje geschreven, ge-'
tlteld:; „Hasbesaan 'tiagki Porang" (Oorlogsellende), dat ten bate van het Koningin
Wilhelminafonds is'verkocht. Deze verkoop
heeft een netto-wingt opgeleverd van ƒ 1111
(elf honderd elf gulden). Het, bedrag is
gestort b\j den . Resident van Tapanoefi, ,die het boekje voorzien' heeft van een
'n' '.
sympathiek 'voorwoord.
van
Aan dezen Batakschen
wien *t initiatief uitging," en de geheele opbrengst van zijn boekje voor bovengenoemd
doel afstond,- komt -zeker' een woord van
dank toe voor zijn medeleven met óns geteisterde moederland. ■•■.
i
De controleurs der Verschillende afdeelin-»
gen.verleenden hun medewerking voor het*
ten verkoop aanbieden van bet' boekje op
de ■ verschillende volks- en. vervolgscholen,'
waardoor .een 8000' exemplaren verkocht
werden De heer, G. de Jong* hoofd
der
school té -Naroemonda verzorgde" 'den verkoop op de Bataksche scholen met Hollandsen, waardoor een
4000 .exemplaren
-

*

*

>

opstookten in neutrale havens. werden geplaatst. »•',:
Vooral in de vaart op Amerika was dat
.'
een gevaar; ook in de vaart op Lissabon,
-waar mogelijkheid bestond, als men'zich
SMAAD VOOR DEN
voor. de Duitschers verdienstelijk kon
■ maken, naar Nederland terug.te këcren.
De Duitschers maakten een levendige propaganda, voor»! te Xew; • Vork,' met NéDe Politierechter zal morgenochtend een
derlahdsche verraders en ook met Noor- strafzaak behandelen
tegen, een Europeesche zeelieden van nazistische gezindheid.
woonachtig
dame,
op een onderneming,
sche
'•' In mijn volgenden brief kom Ik op mijn
haar vróëgerëVrienden bepaalde gedradie
.kapitein in het restaurant .terug. Want gingen
heeft toegeschreven, welke
voor
zy"n geval was typisch.
. \ ..*'>
laatstgenoemde aanleiding waren om ' een
',;
' :
(Nadruk verboden)."
klacht wegens smaad in te dienen.

i desertie

Heldenfeit
eeuw

Zeven huizen vernield

BEGROOTING VAN

POLITIERECHTER

1

-

.'

;:j

;'

noodig zn'n
te dóen zegevieren in
onzen stryd tegen onrecht,
verdrukking'
onbarmhartigheid, geweiden verraad?

,

-

'

'

,

leiding van' Oranje,;

/

dingen b\j
gepersonifieerd. Op ' ééns

»

*

'•

*
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elkaar houdt,
buigt de man zich naar ons toe: Of wy
Hollanders waren ? Dit konden wij inderdaad niet ontkennen. Hij verklaarde het
ook te zijn, wat voor het overige niet meer
noodig was! Hij vertelde dat.hij.een kiistvaarder had. Hij woonde te Rotterdam, en
daar had hij zijn vrouw en kinderen. Maar
zij waren jn een goede buurt, ;ver van du

1940.
Wy
hebben
hier
St.-Nicolaas
achter
den
■
In de. families zal er niet veel van
gevierd zijn. Men werkt hier op Kerstmis
aan. .Maar de soldaten in hun, voprloopig
nog zeer primitief kamp, hebben er flink
aan gedaan. Voor velen der jongens was het
een feest vol ontroering.
Ook de zeelieden van de koopvaardijvloot hebben te Londen een St. Nicolaasfeest gehouden
voorzoover zij te Londen
waren.;Er zou er ook een.zyn voor de
scheepsofficieren, maar, als ik my' niet
vergis, op een -anderen avond. Standsverschil tusschen Nederlanders die op zee
dezelfde gevaren deelen onder dezelfde
omstandigheden? zal men vragen. Neen,
een verschil yan liefhebberij, van styi van
feestvieren. De zeelieden wilden het op hun
manier hebben. Zij kwamen bijeen, ten
aeele met hun dames, Britsche betrekkingen, waarvan men thuis maar.liever niet
hooren moet. Sommigen hebben gegnuifd,
toeii een der eerste conferenciers
want
.
partijen.
men heeft elkaar veel vermaak weten te
, Wy' zijn te kinderlijk geweest ' in onze
geven
opmerkte: Er sain hier niet vèe',
beschouwing-van "het oorlogsbedryf.
tiaomes. Het,kon>en critièk. lyken op de
Wy deden even naief als een ondeskundig aanwezigen van het zwakke geslacht. Maar
was het niet bedoeld. Het was -alleeo
publiek dat een enkele goedg'eplaatste zoo
een wy'ze van zeggen die te kennen gafi
slag tijdens den strijd gaat beschouwen als die het bekende liedje: „ledere jongen
had
een teeken van de overwinning, i
een meid", daar niet opging.' Men heeft
De oorlog die wij thans voeren zal 'niet des-niettemin opgewekt feestgevierd, in een
goede stemming, die de perken niet ,té
in een enkele campagne
worden.
buiten ging, al was een avond by de fami-»
Zelfs Hitler, die meende • dat met du lie-Stastok zeker belangry'k
rustiger. .
, verplettering van Frankry k het
lot >van
Zeelieden beginnen te wennen
Europa reeds was beslist, werd gedwongen
De zeelui beginnen hier te wennen. Zij
tot de erkenning dat hij zich deerly'k had hebben éen zeer hard en zeer gevaarlijk le; '
', '
i ~".'
ven, een veel harder leven dan de lieden aan
vergist.
bevroeden. Maar alle leed kan tydely'k
faiikomt naar alle waarschy'nlykheid een land
terzydé
wórden gezet, als men op den vas'"." '■■
nieuwe aanval in grooten stijl.
ten wal staat. Eerst is er wat teleurstelling
Het machtige instrument Van de Duitsche geweest over'het feit, dat er geen hoopen
pantser- en infanteriedivisies kan niet. geld verdiend worden zooals in den vorigen
ongebruikt bly'ven terWgi Duitschland ott> oorlog, toen wy' neutraal waren, én dé dienst
van den zeeman nog niet • feitely'k
mide weVeldtyrannie vecht.
dienst was. In den vorigen oorlog,
litaire
liet ia miUtaïr en psychologisch onaan- men weet het, was er een wilde hausse van
vrachten •én een dito styging van tracteïntegendeel, men moet verwachten dat menten. Nu wordt alles van bovenaf geregeld
de Duitschèrs, met hun gepassioneerd ge- het en is er noch van het een, noch van
ander sprake. Onze zeelieden zyn zelfs
loof aan alles wat groot, en talryk is, achteruitgegaan, omdat hun gage nader geclraks'- de raaasa's staal en menschen die bracht is tot de gage der Engelsche zeelangs den grond voorttrekken zullen doen lieden, die veel slechter betaald werden. De
Engelschen
vergezellen door 'geweldige zwermen van hoog betalen,mopperen nog Wel dat wy te
wat echter volkomen onge'"*,"'' '
"\
• !_ rechtvaardigd
vliegmachines.
is, als men bedenkt hoeveel
moeilijker het bestaan is van onze zeelieden,
i v ÏXt atiés'was te voorzien.
' '
die'voor onbepaalden tyd van de hunnen
Dit'wist 'CfcurëhÜl,I ''en' dat weet ook gescheiden
en waarly'k niet allen troost
vl (£d ,:'. zoeken op zyn,
"v ?" ■',;, •' de wy'ze, waarop ik hierboven
En met deze wetenschap voor. oogen heb- doelde.
,vv s
■"»'" ' ■.
Dat
boost
ben zy' hét besluit genomen om weerstand
zoeken-gaat overigens merkwaardig „degelijk" soms in , zyn "*werk.
te bieden, ook wannéér dé oorlog zich uit- Onlangs
zat ik op een Zondag met myn
breidt.;..
-..,';...
vrouw, in een ; vry goed, semi-populaif
' Dit mag ons, voorzoóver menschen ons restaurant in Soho. Als
er„voör myn lezers
kunnen geruststellen een hart onder den kans was naar Londen te-komen, zou ik
hun het adres geven, want men kry'gt er
•_,.,'
riem.Bteken.
voor weinig geld
eigenly'k onwettig,
Maar dit kan niet voldoende zijn om do uitvoerig menu, eneen,
lagen prijs zelfs
vbor
..Jatfen van qnzen tyd te dragen)
nog een zeer drinkbaren, open Franschën
';
."
;Wat wij behoeven is geloof.
.■■:jJ, wyn. Zulke dingen zyn hier{ aog mogelijk.
I '>WiJ moeten' d»ep !n. osyscelren het besef Het was.,vol., Er weid een tafeltje tegen
onze l aangeschoven, en daaraan nam
hebben' dat al deze dingen geenszins om het
eeij dergelijk; burgerlyk echtpaar plaats.
niet geschieden, dat er achter de vertroé-, Hy was een mau van tegen de vyftig, een
belde horizont waarop onzon blik afstuit gezeten timmerman of bouwer naar. onzer,
maatstaf; z|j misschien éen tien jaar jonger,
'•

genoemd

.;.«.

flinke huisvrouw, die

de

,

Roosevelt.'

:.■'•?*
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lot.meer te ontloopen.
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•
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seerde ! deugden en ondeugden had ons geheel en al in haar greep. En nu wij geroepen worden om onzen plicht %p doen in die
andere wereld, daar waar' de stry'd man teEen man gaat en hard tegen hard, tot den
dood toe, daar ook waar het leed élk oègenblik in stroomen over ons kan komen,
weigert ons'begrip ons verder te leiden. ,
Het kwaad overtreft óns- voorstellings-

Dehalesr

■

~

dat het volkomen vertrouwen in hef goede recht onzer zaak,"i ij /'. .
. dat een zoo volmaakt mogchjke uitscha-*
keling van het eigenbelang,
dat de algehcclc overgave aan de bezielde

Wilt gij er toe medewerken om deze over-"
tuiging h\j een zoo groot mogehjk aantal
landgenooten 'ingang te doen vinden
én
het bujyend bëwustzhn daarvan te bevo~deren?
•
'-'.'•..'.'■■'■
Copieer dan deze regelen en de erbn
"Naar. wij vernemen wordt als opvolger
hoorende verklaring minstens vyf maal' en '
van den heer H.A.H. Beeren, directeur van
de Gouvernements H.B.S. te Medan g.'zendde copieën over' de post aan Uwe ken•
> ■
nissen. .".,
noemd de heer H; Thi e r, leeraar in de
vakken .Aardrijkskunde en Geschiedenis
} Vervaardig verder op den eersten
va'n» <•■
roet büitenlandsch -verlof naar
iedere maand eigenhandig een afschrift van *
Jaatsteln'k
Australië. ■
..■'••
-■■'':■
ommestaande verklaring en zend deze, *oa.'
Het ligt in dè bedoeling, naar qns werd
derteekend en
van Uw adres voorzien,
medegedeeld, 'dat. de heer Thie.r nog deze
maandelijks over de post aan: '.';' v maand te Medan zou arriveeren,'zoo-mo- Koningin, Wilhelmina én Zijne. Excellentie
Actie: Bereid voor het Vaderland. Mungelijk vóór het vertrek van den' tegenwóorden Gouverneur-Generaali van* Neder..''-•
digen directeur, die op 27 Februari naar
Uw naam wordt dan op een lijst geplaatst \
:-V: ";""
■'
.
-.
'^V'"Java vertrekt- voor de a'anvaardinjg van zijn
Deze speculatie op de ijdelheid wordt in v/elke aan H.M. de Koningin en aan Z. E,. ,
nieuwe functie' bjg de inspectie van het mid- véle kringeri, slecht ontvangen en
den Gouverneur-Generaal zal worden aan- .■;
de ver-' geboden,
..,"."
delbaar'onderwijs.
',
-j.
klaring, die men moet overschreven', elke
*■ terwyl de,maandehjksche
herhaling van
en
maand moet bpsturén
bovendien aan
vijf kennissen moet zenden, doet aan het Uwe verklaring in de eerste plaats' het begezegde denken, dat het'intrappen <van wustzijn Uwer bereidheid zal helpen wakker houden, doch bovendien
„Young
in den vorm
open deuren behandelt. ;.' �'
een extra geldelijke bedrage
porei
van
Naar
ons
bij
is'gebleken
informatie
is,
Een film, gewijd' aan. de jeugd -van derf 4internationaal het
zenden \ van , ketting- in de schatkist zal doen vloeien.
*■'
grooten Thomas AÏva Edison.
Getuig van Uwe bereidheid, werk mede-»
'Op eenvoudige, maar ■ juist daardoor brieven door de diverse po.stadministratics aan de verspreiding van
deze gedachte tot
verboden.'
Dit
verbod
steunt in de eerste
pakkende wijze zien 'w\j hier' voor ons »in plaats" dp
heil van het Vaderland!'
overwegingen,
practische
daar
beeld gebracht, I hoe moeilijk- de man,' die kettingbrieven vaak het euvel hebben
De verklaring.
.later de wereld zou imponeeren door zijn
dat"
onvoldoende
zij
,zijn gefrankeerd, terAan de andere zijde vindt mèn dan dè
genie, het -in 'zjjn jeugd had. En de moei■■'K- ■' ■
de Verklaring:
lijkheden waren,' als deze film tenminste wijl het adres van den afzender in
meeste
gevallen
Per
te
post
in
ontbreekt.'?*
zenden
aan:
op historisch in hoofdzaak exacte gegeActie: Bereid voor het Vaderland., i
Zoowel het een als het ander levert voor ■■>
vens gebaseerd, is, wat buiten onze beoorMuntok (Banka)
'deelin'g ligt,, niet alleen van materieelen de post, juist bij.de kettingbrieven veel
'.
r„V
>
�Verklaring.
en
op,
last
moeite
zoodat
uitgemaakt
werd
s:
aard, .maar odk en vooral van psychologiIk ben bereid het Koninkrijk der Neder'
dat
het
verzenden
van
kettingbrieven
schen aard. De' alt\jd experimenteerende,
landen zonder voorbehoud te dienen met li-~
„uitvindingen" plegende schooljongen had moest worden tegengegaan.
en geest en met mijn gansche be- *.■
'Uiteraard kan desalniettemin een.enkel chaam
een zwaren str\jd te voeren tegen miskenzit en mij daartoe te stellen onder de leiexemplaar, doorglippen, doch
'.»'
ning.en verguizing.
het al- ding van Oranje.
,"'.j
w.
Men heeft ,wel eens niet zonder ieenlg gemeen worden dergelijke brieven
niet
Ik ben bereid mij, zonder beperkiüg, becynisme geconstateerd, dat alle groote voor'verzending geaccepteerd. '
'
schikbaar te stellen voor al hetgeen leiden
Wat de strafbaarheid van het zenden van kan tot bevrijding van het bezette moederkunstenaars s en genieën-het gaarne hebben over hun moeilijke jeugd. En dat zou ketting-brieven betreft kunnen geen alge- land, voor iedere taak. tot verdediging en ,
meene richtlijnen worden medegedeeld daar tot herstel van Vrijheid en recht.
dan, volgens de betrokken cynici,- voortkomen uit pure ijdelheid: tegen den achter- hier beschouwing van elk geval op zich zel'Ik beh bereid mijn"persoonlijke belangen
.'
■•
grond van miskenning, vaderlijke tuchti- ve noodzakelijk is.
te stellen bij het algemeen bèsteeds
Uit het een en ander blijkt echter vol- lang.>. achter
gingen en mislukkingen op school komen
hun glanzende*, verdiensten nog
scherper doende dat het medewerken aan de actie,'
Ik ben bereid welwillend en tegemoetkozooals die door de onbekende organisatoren mend te staan tegenover het standpunt van
•'
'
tot hun'recht!
'-■*'/■
;
;
Te dezen aftnzien huldigenwn" het geloof, te Muntok is opgezet,- geenszins aanbevelenswaardig kan worden geacht, afgezien alle
dat vooreerst die vaderlijke tuchtigingen
Ik.ben bereid slechts kritiek uit te oefe- \{
;
en onvoldoendes op rapporten in tal van van de óver het algemeen niet hooglijk ge- nenin beslist opbouwenden zin. ,■.<■
apprecieerde verdienste der actie' als zooIk ben bereid mede te werken tot de een- 11
gevallen' volkomen terecht zijn gewezen
danig;.
.
■:
heid van ons volk in Nederland, in' Oost n
waarom zouden vele genieën niet wérkelijk
Uit het onderstaande, waarin wij de „ac- en West.' ~''', ■." ■< ■. '■'
' •
lastige en „domme" kinderen kunnen zijn. tie"
-aan hét woord laten, moge het vreemde
ben
bereid
zonder
Ik
voorbehoud
en bij.
juist
voorts
—.
en dat
geweest?
v deallerr karakter van oproeping en verklaring
vol- voortduring te getuigen van deze mijn be-'
uit zulke geeSteujk- doende duidelijk voor zich zelf
grootsten' nimmer
spreken.
reldheid, o.a. door inzending van deze ei.
die Landgenoot(e), \" '. ,y
parvénueachtige, motieven' over
'
r
genhandig geschreven verklaring i>p lederen er
:
zullen
spreken.
„moeilijke jeugd"
Zijt gij er van overtuigd,
,
eersten dag der maand, welke herhaling mij
toe.
allemaal/
niet
doet,er
ditkaar
■
dat de-uiterste krachtsinspanning van ons bewust zal doen blijven van mijn plicht je„Youhg Tom-Edison" _is een. aardige* hui VOlk,*
•
' '
\
j,
' (
gens het Vaderland.
selijk-anecdotische film, met den fameuzen
dat "de volledigste bereidheid tot offeren
'
Adres:..
-~, Handteekehing:
Mjckéy' Róoney in de hoofdrol.
•
*,'
..'..'";,
van ons allen,
Van het voorprogramma vermelden wij
het Gaumont
twee actueele „journaals:
British Wereldnieuws en, Metro-News. of

,

•
'maken 4 "
.'■ i/ '■
gecivilien
gematigde
de
De wereld van

,

;

wanneer

De zich onder het mom der anonimiteit verschuilende „Actie t
Bereid
voor
het Vaderland," blijft,, haar 'eenigen -tyd
geleden ingezette kettingbrief'schrijverij
volhouden en gezien.de ontvangst van de
daarin vervatte Opwekking aan het zelfde
adres, mag men concludeeren dat de actie
nog weinig instemming heeft gevonden..
1
Het doel van de actie ia dan ook volkomen nutteloos,! in tegenstelling tot bij
Voorbeeld dat'voor het Koningin Wilhelmina
Fonds, dat althans, finaneieele voordeelen
biedt voor dit fonds. Den geadresseerden,
wordt niets anders beloofd dan dat hun
naam op een hjst zal worden-geplaatst, die
aangeboden wordt aan Hare
Majesteit

,

-1

"

.

1

,

-

Van een anonieme „actie”

Nieuwe directeur

■

Het Valt den mensen" niet gcmakkely":
zich den oorlog en zyn gevolgen in te denken zoolang de harde werkeïy'kheid van den
etryd hem niet overtuigt dat Tüj inderdaad
leeft in een geheel andere-wereld dan die
waarvoor hy" werd opgevoed, die waarin hy
tracht .te maken tot
kinderen
zyn*
betere mannen dan «hy'zelve, oto dan rustig, met het denkbeeld zyn plicht te hebben
gedaan, voor'eeuwig plaats voor hen' te

VREEMDE
VERKLARING

Sumatra

'

•

van een

geleden

Een onzer lezers herinnert aan Hei
feit, dat 100 jaar geleden een heldenfeit op Swnatra's Westkust plaals
had. Op S'B Februari 18il lieten de
drie overlevenden van de reduitc
-

Goegoer Malintang bij Padang Pandjang pp Sumaira's Westkust deze

reduïte, die vol was van opstandelingen,(padrie's) in de lucht springen
door den brand in het kruit ie steken,
waardoor vriend en vijand omTcwame-n.
i De namen dezer drie helden, die op
dat moineni toonden, dat de Nederlandsche geest zich nimmer v'erloc-

thenï/ZTjn:

l'*

"

'"

\

/

-

Johan George Schelling, (sergeant
: ' 'y ';' '
vuurwerker J
■ Frans
Marien, (juselier) '■■
Sosemitó, (Inlandsch soldaat).-■''-'"'.;■
Op 'de 'plek waar deze reduïte
eenmaal stond,-prijkt nu een monument mei gedenknaald, waarop dit'
feit in gulden letters staat iermeid.
>*
Telkfenjare, op den dag waarop dU
'

heldenfeit heeft plaats
i aan
den voet van dit

gehad, vindt

gedenkt eefce.i

een kranslegging plaats.

'

"
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.
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PAJONG
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•
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yRUDAG

Gisterenmiddag had'tijdëns dén hevige»
regen «én aanrijding plaats op den Beiawanweg, tusschën éen auto en een fietser,'
welke' botsing goed is afgeloopen. De aan-

#

rijding wasihet gevolg v£n het feit, dat ds '
fietser, die op het r\jwislpad reed in do
richting van Médan, zjja pajong v ó ó.r
zijn gezicht hield, zoodat de man niets anders kon zien dan de binnenzijde van Üt*regenscherm en niets van den weg... •;'
'
Daardoor merkte hjj dan ook niet dat een'
auto;'bestuurd door een
chauffeur en komenöè uit de richting Medan hei
erf van >de Medansche Machinefabriek op •'.
reed en juist bezig was het fietspad over
te steken.
. De fietser botste tegeh-'de auto op
en'
liep eenige ontvelllngen. schrammen ,/' en
builen op. die na medisch onderzoek '.-.■ van
niet ernstigén aard bleken té 'ztjn, zooddt
de man niet in het ziekenhuis behoefde te ,
worden opgenomen. .*•'.'
*

,

MBfiK'i&

HET SPORTPROGRAMMA
Voor aanstaanden Zondagmiddag staan
slechts hockey-wedstrijden op, het programma, n.f. te. Medani
Indians I.
Kebon Boenga: M. H. C. ï
T?r. Beatrixlaan: Andaïas— United In—

'
dians H.T.; •
v
Slantar: Siantar mixed team

»

.;

—

mixed."'■•-;•'•

;■»

"

'*/tj

[

M, H. C.
*
\

.;

DE SUMATRA POST
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-
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•
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•
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'
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••.'■'
Opmerkelijk
in verband met
Franco's reis nóg) dit het herstel van de
thans een actueel
. monarchie'in Spanje
;

.

'vraagstuk is geworden. '. ' *
•Heeft de;Spanjaard-wellicht gesproken
ever de Habsburgérsi'en de rol die zq met
betrekking tot de nieuwe orde zquden kun~{

.

*-'

*

nen spelen ih samenwerking met'het huis
van Savóye en... dat van Orleans?
'\f*t

.

DE BALKAN
■

*

EEN

De aanwijzingen dat de strjjd in den
Balkan, zal losbarsten nemen stérk toe.
I Niet alleen dat de Bulgaren wegens hun

Sterke luchtmacht.
Eenigen tijd geleden maakten wjj melverslaggever van
auto-vlag
met
de
een
met
een
In
interview
stilzwijgendheid ernstig verdacht moete/i ding .van* het incident
van
den
Press"
Manindjau,
op
„Singapore
Controleur
de
Free
merkte dé heer
van
den
Worden,van de bedoeling om gemeene zaak;

•

;:

-

"

~.

i
'

■

*

aanvaarden.

.■■•.'

i

•:•'';,'

'

dag van de verkiezing van het Negerihoofd
van Manggopoh. De vlag werd met een
muts verwisseld.'. '.
-'i •
Naar,aanleiding hiervan werd later door,
den perighoeloe,'ten joverstaan van den Assistent Resident van Agam aan den Controleur van Manindjau, een kris overhandigd als een soort zoen-offer, voor de hem
aangedane beleediging. Ook had, naar de
adat het wil, de
gebruikelijke eetparty
~

'.'„
.''.*.'.":
plaats.
De kamponghoofden hebben dus boete
gedaan
aan de boete voldaan van een

en.

Percival, vertellende van' z\jn ondervindingen in Nederlandsch-Indië op, dat. hij onder den indruk was gekomen van de sterk
pro-Britsche houding en de groote versterking welke de defensie heeft ondergaan
-.-';;;','*■
sinds den inval in Holland, i

'*

V; „De"Hollanders hebben het wel heel
duidelijk gemaakt dat zij tot het uiterste
en met alles wat in hun macht ligt hun
gebied en hun territoriale wateren tegen
een eventuèelen aanvaller zullen verdedigen", verklaarde de heer Percival.
..-

t

,

„Geen enkel punt kan worden veroverd
zonder een uiterste krachtsinspanning, en
oliebronnen en raffinaderijen worden volkomen vernietigd wanneer deze gebieden moeten worden opgegeven".
„De Koninklijke Nederlandsche Luchtmacht" zoo ging h\j 'voort, „is versterkt met
talrijke eskadrilles bommenwerpers, en ook
met Curtiss Hawk Fighters en interceptorsS'MfaSPSmgm
'".•.„-.-"■
Moderne wapenen.
WEEK NEDERLANDSCHE
Hg voegde er aan toe dat men nog een
VLUCHTELINGEN.
groot aantal Ryan Monoplane - trainers
Batavia, 14 Febr. (Aneta).. Aneta ver- heeft besteld,' en eerstdaags een levering
nog een aantal Brewster fighters verwacht, benevens een
neemt, dat 17 Februari
Nederlandsche vluchtelingen te
Batavia serie P.8.Y,, 5-vliegbooten. ~.•,'•'-'<
. In het laatste jaar hebben de Hollanders
zal arriveeren,. behoorende tot een groep,
een
groote hoeveelheid moderne wapens
de
evacuatie
uit
hier
Portugal
die na
aangekocht; waaronder luchtafweergeschut,'
' '■
gekomen is, ;ï;:"■;■•
„■■■■

schuld van een hunner „kemanakans".
Hiermede was échter de zaak nog niet geDe Politie speurde nog \jvèrig
ëindigd.
naar den eigenaar van de muts en het gelukte aldus de Sum. Bode de politie dezer
dagen beslag te leggen op de autovlag.
Deze werd namelijk aangetroffen ten huize
,
van de moeder van zekeren Sj..
Sj. werd aan een wrhoor onderworpen
en yoorloopig aangehouden.
'

'

>

»'

Maart

'

".•;

April-Juni
Juli-Sept.

r

~.'

£.o.b. Feb.-Mrt.
Blankéts Feb'.-Mrt.
Bark Feb. Mrt.

;,

36%
35%

*

,

27

*

.

'"'*

37%

33%'""—

-

v*

36%
35%-

37y 2

-

.

—
.

13'Febr. open.: stil.
,
g
j 13 Febr. slot: lusteloos.""'
De rubbervóorradén in de Straits bedroe-.
"

_,•

gen ultimo Januari:
Bij de handelaren:

c••

'7% ■

'•

.--

s

Si
■'

's-

.

•

'

"

*

■

«

\

-,

,

12 Febr.

.

koop

.

Markt.
12%*
Sheets spot prjjsh.
'
SlOt

*f'

_

'

,

verk.

.

■

'

.

,13 Febr.

Koop.
Opening

,

31.823 ton.
10.837 ton.

■■

LONDEN.

,' ;,

-,

■■:■'

In de haven:

.

;

■

,■

*

verk,

—

'

." u

■

.*

,

—
,

,

12% ■"—'','.'
'
'
r
■

priish.
'_

'12%

—

•

,

St rib. spot.
'12% 12% 12%
Mrt.
v 12»/18 12»/,e 12»/i«. 121V19

.

In opdracht van den
raal zal in"Nederlandsch-Indië-een inzameling worden gehouden van oud aluminium
ten behoeve van de 'Nederlandschq strijdkrachten in Engeland. Het Dèp'artement
van . Economische . Zaken
werd belast met het doen houden van deze inzameling. Het behoeft geen betoog,. dat bedoeld aluminium bestemd is voor den bouw
van vliegtuigen, die'het middel vprmen,
cm de oorlogvoering van den v\jand Zoovee.
mogelijk te belemmeren en de Pruisische
horden zoo spoedig mogelijk uit de .bezette
',
gebieden te verdrijven.--1
.
Gezien het belangrijke doel, dat met de
inzameling wordt gediend,' twijfelen'wy> er
•niet aan, dat de bevolking van en de ondernemingen werkzaam in deze landen,
aan, deze inzameling hare volle medewerking zullen verleenèn. ■
Nadere gegevens zullen ' in' ons blad
spoedig worden bekend gemaakt; wjj vesti
gen er thans echter reeds* de aandacht op
hoeveel'gebruiksvoorwerpen geheel dan wel

{

36% ,37%.
&6% 37%';

~

■

.

Sheets.spot

'

1
'13 Feb. 13 Feb.,
open. ..plot.t

'„'*''*
?

Steunt onze oorlogvoering

.Semarang, 14 Febr. (Aneta). De „Loc.'
verneemt uit Tjilatjap dat het Regentschap
Tjilatjap sinds eind'November 1940 door'
een ernstige malaria-explosie is geteisterd.
Te Kroja is het aantal zieken 2D.000,
ie
Sidaredja eveneens 20.000 in Tjilatjap en

-t.'*

SINGAPOEE.
»

omgeving 10.000.
In December werd per dag-soms ' voor
April-Juni
12n /ia 12»/m lZ>ha l2«/i«
gedeeltelijk van aluminium zyn vervaar1200 gulden aan kinine verstrekt. Juli-Sept.
129/ib '12%' 12% 12%
digd.
Het aantal sterfgevallen is uiteraard be»
Oct-Dec.
12%
12% 12?é_ 12'/ie
V:
de
ondernemingen, betreft noemen
Wat'
.
"
langrijk.
v
en
Febr.:
12
wij
'o.m.'
De
markt
was ten volle prjjsrubbercups,
coaguleerbakken
de
Het ergste'is thans-voorbij, daar
topverzamelbakjes, houdend pp handelsdekkingsvraag en gere-tanks, latex-emmers en
periode in December viel.
.*'-.
transportkannen, afval van aluminiumfoil servéerdheid van de verkoopers.
r
RADIO ORANJE.
\ji
.
; ">.„%'''■'■';.: '.
e.d.
Doch pok in handen
van particulieren
Batavia, 14 Febr.(A:ieta), Radio Oranje
bevindt
zich
meer
van
dit
in 'deze
afgéloopen
her-uitzengaf in deu
nacht een
v&el
NEW YOKK.
metaal dal? mea
ding vaii een jtpespraak tot de? Nederland- tijden,zoo belangrijke
.
in
algemeen
;
het
sche onderwijzers door I. van Weeren.
vermoedt.
,
;_'
11 Feb. 13 Feb..
Men denke aan aluminium-panneri, rftst- st latex crêpe spot ;
20% 20% -■
kokers, borden, schuim- kook- en andere pr. sm. rib. spot koop' ■'■
,20% ■•*,'■
20Vn
lepels, vorken, theeëieren, theezeef jes, .ëier3
verk. t .
n,n
20
V
/i6
20%"
Enijders,, melkkokers,' vergieten, pudding-'
koop'
,
Maart
20Vi«
20%
en
vormen,, ketels
ander keukengerei, j» .1
,1 ApnJunl k00p19 15
/i« 20 J/2
gajongs, zeepbakjes, ■boterhamblikjes, lsm-.
verk. 20 l/i» 20%
doosjes, doppen van ljjmpotten, ! schroef- Slot:
■'.'.,'.
sluitingen van flesschen, cocktail-shakers,
.'.
;
'11 Feb. 13 Feb.
koffiepercolators, thermosflesschen, asbak- st. latex
crepe spot
•
stofjes in frigidaires, onijerdeelen vari'
sm.
PrL
rib.
spot.
koop
20Vi8
20%
zuigers, • etensdrageri, bekers, veldfles„verk.
203/i8 20%
schen, picnicMiitrustingeh,, ngmmerolatcn
.—'
1, Feb.Mrt. koop
tn andere j onderdeeleii van auto's, naamAprJuni
koop
11
19 15/ia 20%
borden „en dergelijke („aWas Andjing!",
ii
20Vi8 20%
11 'i' verk.
..brievenbus"), tubes voor geneesmiddelen
11 Febr. open.: vast doch stil.
."
•'
..'••.
enz.
11 Febr. slot: stil.
' Ook gebruiksvoorwerpen, die nog'niet tot
de „oude; ronjmel" behboren,-zijn zeer wel13 Febr. open.: Er bestond levendige
antitankgeschut, tankgeschut, groot kali- kom. Wie het ernst is met den steun aan vraag voor nabüe rubber, waar tegenover
ber luchtafweer-machinegeweren en auto- onze oorlogvoering leyexe zgn aluminium-' een licht aanbod was, terwijl verkoopers ten
goederen in en vervange die door ander, aanzien
matische ! infanteriewapens.
van „forward"-rUbber een afwijzenmateriaal,
emaille b.v."
jmaken
bommen,
zij zelf
granaOp Java
de
houding aannamen vanwege bezorgdheid
Wy wekken daarom een ieder op prc ten aanzien
ten, kogels, loopgravenmortieren, en pant
van scheepsruimte in verband
te snuffelen naar aluminium voor- met het Verre
ijverig
sers voor truck chassis die, uit Amerika
Oosten.
I' "/Ui
t,
waarin
aluminium
voorwerpen,
*J
1
'■
werpen, i.of
■worden ingevoerd.
~',.'...
13
Febr.
slot:
prjjshoudena.'.',
'; \
is
verwerkt.
De straten tusschen de eilanden
zrjn
Indien ieder „geeft
fcft heeft",. zal
zwaar versperd met mijnen, jen vliegvelden deze
inzameling verrassende resultaten ópzijn aangelegd op strategische punten in
■'■■'-'.'■'
de rimboe zoodat schepen en troepen van leveren!
Landgenooten, helpt. Nederland, .bevrijeen eventueelen aanrander
vanuit
de den; werkt derhalve mede aan deze inlucht kunnen worden vernietigd.
zameling
een zoo groot mogelijke hoeBovendien is er een leger van ruim hon- f veelheid door
aluminium ter beschikking te
11 Febr. 13 Febr.
derdduizend uitstekend getrainde mannen. I stellen!
.''..•
Cit
Service
4
De strijdkrachte in Australië.
;
Preft. Cities
NEDERLAND MOET HERRIJZEN!
54V
55Vi
4
Sprekende over Australië
\.
zei dé heer
Shell Unlon
• u'..
Socony Vacuüm
Percival dat zooals die van Canada, Zuid
87 4 '
B%'
Afrika en andere deejep van het Britsche
Standard OU of New Jersey- 34V»
33%
Imperium, ook de Australische strijdkrachTidewater'
9£
9y 2
ten er het hunne toe zullen bedragen om
Steel
80
78%
PROEFREGISTRATIE VAN Bethlehem
de. As-mogendheden te vernietigen. [
Repüblic Steel
iB ;f
iSJft
'.
U.
S.
Steel
duizenden'piloten
„Vele
en
grond-per.
A
VROUWEN
59% '
soneel worden
Anaconda
getraind
op tientallen
23%
Batavia, 14 Febr. (Aneta). De Regeerihgs Kenneeott
3*5/, .
nieuwe vliegvelden, terwijl bovendien nog
32U'
' :
belangrijke
wapenindustrieën z\jn ont- Publiciteitsdienst maakt bekend dat ten ba- Intern. Nickel
'
'
staan.
te van den burgerdienstpllcht een proef re- Southern Paciflc
8% '
SM.'
79,
Zoo levert bijvoorbeeld de „The Havil- gistratie van vrouwen te Batavia zal plaats- Union Pacific. 'd-firChrysler Co'rp. k.
land',-fabriek "verscheidene Tiger k Moth hebben.
65K' ' 64W
° en eral
Motors
trainers per dag aan de R.A.F.", vertelde
42%
luj. „De productie van deze trainers heeft•
CurÜw-WriAT*
zulk een hooge graad bereikt dat het moBV4
Douglaa Aircraft
few
67
gelijk is gebleken deze vliegtuigen
ook
MEVROUW CHIANG KAI SJEK.
Unite4.Alccraft i£,;£
36*
naar andere deelen van, het Imperium te
%
Chungking, 13 Februari (Aneta-United- Du Pont de Nemour.
U(L
,'
zenden...
145
v''..•''!.■.
Press). Volgens
cpnI Ook de gewijzigde Amerikaansche een- tact staan met kringen,,die
haar
is
mevrouw
:'%
familie,
naam
dekker, die bekend is onder den
Chiang
Sjek.nog
geheel
CorporaÜve
Kai
van
haar
niet
ïrust
233
„Wirraway" wordt in'groote getale geprozjj volgens Slotstemming
duceerd. Deze toestellen heeft men uit. recente ziekte genezen, ofschoon
haar momen640.000
•'•■'•■ : :'■•■;-",
gerust met in Australië gemaakte Pratt den buitenlandschcn arts die
;«.•,
.*;„„ Ij
wel is opgeknapt van haar Omzet
teel
behandelt
/steady
.
.
machines,
rpw"
and Whitney',.single
v
i
'
,11 Febr.: opening flauw.
'
Ook worden in Australië de Bristol Beau- verbluf van drie maanden te Hongkong.
fort twin-engined torpédobombers vervaar12 Febr.: markt gesloten.
POSTSLUITINGEN.
digd met Pratt, and Whitney twin-row ma'; 13
.
Febr.: opening stiL
chines van 1.050 paardenkrachten". .' •..'voor
Postslultbig
Zaterdag 15-2-41
Britsen arsenaal. Singapore, ' Riouw-archipel,
W.-Borneo
■■/•'■
, Ilubberno teeringen
De heer Percival legde er den nadruk op Z-Sumatra, Java en verder gelegen eilanden alsmede China en Japan.
Laatste
MEDAN 14
dat Australië bovendien een arsenaal voor
1941.
Groot Brittanje is geworden, als leverancier lichtingen: Buitenbussen 11 v.m. KantoorOpgave ogsélmao & Stenp.
bussen 11 v.m. Aangeteekende < stukken
van verschillende typen ,wapens, projectie.
11
v.m.
.
.
len en ammunitie.
Java: 61 cent' nominaal. \
,'
'i'
Zaterdag 15-2-41 Lulhtpost per KNILM
.(''
Een .punt dat de heer Percival ook nog
'Singapore: 37Vinomihal.
;*;
even aanroerde was het feit dat Dilly, de voor Singapore, Z-Sumatra en Java. Laatshoofdstad van Pjartugeesch Timor.dat sinds te lichtingen: Buitenbussen 14-2-41 11 v.
de zestiende eeuw tot voor kort geheel ge- m. Kantoorbussen 14-2r41 11 vjn. Aanïsoleerd heeft gelegen: nu geregeld wordt geteekende stukken 14-2-41 li vjn.
Zondag 16-2-41 Luchtpost per
bezocht door twee luchtdiensten,' namelijk
KLM | Heden ontvingen wij uit
bericht van het overhjden van
de „Qantas Empire Airways" en de „Portuvoor Singapore, Z-Sumatra, , Java
en
onze lieve Moeder en Grootmoeder
guese Colonial Air Company". .
Australië. Laatste lichtingen Buitenbussen
Een Japansche vliegboot heeft vanuit To15-2-41 11 vjn. Kantoorbussen 15-2-4111
Mevrouw C. GöKEL-geb. Zwart
kio reeds drie tochten naar Dilly gemaakt, v.m; Aangeteekende stukken 15-2-41 '11
via Bonin en de Pelew eilanden, aldus de vjn.
•
' •
'
'
Uit. aller . naam
v
v
.'■
heer Perciyal, maar hjj vertelde dat de Ja- >. Zondag 16-2-41. Postsluiting voor Penang
Pam
•
."
3
panners geen vergunning
om op Dil T Laatste lichtingen:" Buitenbussen
Rebben
15-2-41
Laras
ly, dat slechts'drie en een
Est., Serbalawan.
half uur vliegen Il v.m. Kantoorbussen
«
15-2-41 >11 vjn.
\van Port Darwin ligt, té landen.
'Aangeteekende stukken 15-2-41 11 v.m..__
;•
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met de Duitschers te maken, men ziet oóTt'
dat'het groote, intimidatie-offensief van
Hitler begonnen is.' -.■ -(i VJ'','.':•'!.
Nadat; hg zijn troepen in Roemenie steeds
weer heeft opgehoogd'en zooveel mogènjk
gebracht,
in staat van slagorde
heeft
schakelde hij door intimidatie Bulgarije uit,
om daarna den premier en den Minister van
Buitenlandscbe Zaken van het dientengevolge o|T drie fronten bedreigde Yoego S'.avïè naar Berlgri te ontbieden. * •/' '". *''•* ]
De samenwerking "tüsschen Duitschers en
Italianen had zich tevoren reeds treffend
gedemonstreerd. in de omstandigheid dat
de Duce van Albanië zijn hoofdfront maak-j
te eri de Italiaansche troepen er zoodanig
versterkte dat zjj weder tot een aanval konden overgaan. •
.Hét feit nu dat de Servische staatslieden
gevolg hebben gegeven aan de vernederende uitnoodiging van Hitler om in Duitsch-'
'land te verschijnen behoeft er nog niet oti'
te wó'zen dat Joego-Slavië zal toegeven. \
Het is. nog mogelijk al hjkt ons de kans
niet heel.groot dat de krijgshaftige Serven
niet den smaad op zich zullen laden
om zónder str\jd onder te gaan. '
De!Serf is een soldaat die het véchte.V
niei; verleerd neeft, en die van nature'vol-]
doende ■strijdlust in zich-heeft om ook een
oorlog die wemig'hoop op'succes biedt te

van De rubbermarkten

Australisch journalist
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Malaria-explosie in
het Tjilatjapsche
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Inzameling

,
Naar aanleiding* van de telegrafische "Derichten dat aan de Amtrikaansche consuls
in den■ Far-East is- opgedragen* Ameiikaansche burgers te adviseeren zoo spoedig
mogelijk te evacueeren, hebben wij ons gewend tot den Amerikaanschen consul alhier.
•De heer Ketcham deeide ons desgevraagd
mede dat hij geenerlei instructie in dezen
geest heeft ontvangen. Hij was voorts stellig van meening, dat dit
niet geldt voor Nederlandsch-Indië.In dit verband moge er op worden gewezen, dat,het h*er de herha 1 i n g van
een reeds veel eerder gegeven advies
betreft,, en dat destijds reeds officieel werd
medegedeeld, dat het -niet sloeg
op
Amerikanen in Nederlandsch-Indië..

,

■

i

,_

'

:.>

Geen evacuatie-advies

—

—

.
■„
VOOR ALLE DOELEINDEN 1 /
' CONCURREERENDE
PRIJZEN
-•":
';
VOOR KWAST EN SPUIT.-;

;

DeAin
I
Indië

Beklaagde wist wel, dat de drie
boeren dien dag pisangstammen hadden gekocht én öeze nadr hun sajóertuinen wilden transporteeren.
Beklaugde bleek een jaar of twee geleden
veroordeeld geweest te zijn wegens het sto'
ken van arak tot ƒ 25.— boete.
der
sajoerboeren,'als
getuige
geTwee■
hoord, verklaarden, dat den avond volgende
op het | koopeiij, van' de pisangstammen, zij
met dén gewezen tjenteng bij elkaar kwaDE PACIFIC
men, niet ver van een 'doèrianboom. Var.'
dezen doerianboom viel er zoo nu en dan.
Dat het in' den Pacific zou gaan spannen een rijpen doerian af, welke
zij dan ge_
was te begrijpen.
zamenlijk opaten.' ',
DuitMen wist te .Tokio zeer wel dat het
Aan getuigen vertelde beklaagde, dié het
sche offensief op handen was, en elke ver- plotseling had over de gekochte pisangStoring in Enropa maakt de macht van Jazou hem toen geantwoord
' Beklaagde
'
pan .in den Pacific relatief grooter.
kwam,
wisten
op *te
Zelfs hopen Japansene staatslieden dat geven 'dat hijgetuigeü niet 'precies
óp
weg;
de
stammen
zoo
den
door
de
de verzwakking van de' Britten
(gedeponeerd, dat auto's daardoor iri
heeft
verzwakking
eigen
hun
Duitsche aanvallen
moeilijkheden zouden worden gebracht;
in, Oost Xzië door den hopelóozen uitputTweede getuige wierp hiertegen nog in.
zal
compensee,tenden oorlog tegen China
waiineer de politie hem mocht zóekei;,
dat,
;'• l? ;'-*-"
ren.
-'J.
; r
?
alles
zou vertellen.
bö
En wanneer wij nu zien dat de Duitscher?
hem
Beklaagde
geantwoord
toen
?óu
■
volop?, bezig zijn met een intimidatiestrijd én hebbén: '„Het kan
schelen?*v^t,"'
nüj
niets
dat zy Yoego Slavie thans ih hun greep
trachten té krijgen, dan kan'men begrijpen
dat Berlijn zijn Japanschen .bondgenoot
aanzet om dit offensief, der dreigementen
aan te vullen'door 'een pss~gróot mogelijk
betoon van vijandigheid j en politieke on.
;
rust.
Tokio kan daarbij geen,kwaad.'
Het kan, als het den Duitechers misloopt,
altijd nog vah.tactiek veranderen, en loopt
het den Duitschers meê dan kan het evenals Italië een deel vah de buit vragen. • •
Echter met intinüdatie valt in dit geval
niets meer te bereiken.. • &'
■
De menschheid 'is er langzamerhand van
overtuigd dat niemand meer aan zijn fatum
kan ontkomen en dat men beter doet den
oorlog te aanvaarden dan te' talmen en laT
ter des te zekerder zijn ondergang tege'
moet te gaan.'
Oliebronnen en raffinaderijen
En nu is het merkwaardig dat de paraatworden volkomen vernietigd
heid tot den strijd overal in>. en b\j alle naties die voor Azië van beteekenis zijn kan
;
Oliebronnen en raffinaderijen op Borworden waargenomen.
neo worden volkomen Vernietigd wanneer
l Australië teekent den ernst van den toede een of andere macht in het Verre Oosstand duidelijk en zonder eenige aarzelinten,
een evacuatie uit die.gebieden noogen omtrent de consequenties die het evendig zou maken, vertelde de heer J. Pértueel daarvan moet aanvaarden.
de
'cival,
,een speciale correspondent vanz\jn
vast
.De Britten staan gereed,'wij zijn
Morning Herald", die met
„Sydney
besloten onzen plicht ti doen, en Amerika
vrouw in Singapore is gearriveerd." ■
bewijst door'zijn burgers'terug te roepen,
Deze vernietiging behoort tot het defen•dat het grimmig besloleu is om welke uitDe
sie-systeem Van Nederlandsch-Indië.
daging dan ook te aanvaarden.
luchtvaartspecialist,
Percival,
een
, Zelfs de Franschen hebben zich' met den heer
reis om de. laatrug tégen den muur geplaatst toen zg ver- maakt voor zijn blad eenzeemachten,
landvan»de
klaarden dat, zij Matsuóka's aanspraken' op ste uitbreidingen.
benevens
de
economische
en
luchtmachten
Japans leiderschap niet aanvaarden. J
Verre Oosten met
Daarmee zijn wij in bet fatale
stadium ontwikkelingen in
tot
Australië
na te gaan.
betrekking
'geraakt, en als, Japan meent.dat het aan
door
juist
Hg.heeft
een
tocht
Nedcrden oorlog moet deelnemen dan kan het laridsch-Indië,volbracht, en hg zal weer
ververzekerd zjjn dat er hard zal Worden geen
Sumatra,
de
Molukken
der
trekken
naar
';' ,r
vochten. .'; • .'■'/
Nieuw
d.uinea.
Maar wat zeker niet ,te'verwachten is voor
hij ,in Sydney is teruggekeerd
Tokio dat zijn resultaten zopals die weike zalWannéér
de heer Percival ongeveer 20.000 myl
Berüjn bereikte toen het verschillende
hebben afgelegd, dat is 8.000 mh'l minder
ten tioor'intimidatie toe overgave dwong.
dan'hij het vorige jaar aflegde, toen h|j
en
proefvluchten maakte naar Amerika
daarna naar het Verre-Oosten.vloog met de
elf Amerikaansche journalisten. i r
VLAG-AFFAIRE

,

•■

Er waren twee getuigen, die beklaagde
doch hun .verklaringen kwamen op verschillende punten Jiiei 'overeen.

bezwaarden,

'

Wacht hebben tot Duitschland hen overwon.
Na' den tragischen ondergang van de
Tsjechische divisies, dé 'verplettering van
'de Poolsche in enkele weken,-werden vervolgens die van Noorwegen, daarna van
West Europa, Roemenië, Bulgarije,
Yoego-Slavië weer, een voor een, telkens
met of zonder strijd overweldigd door een
overmacht, terwijl zij tezamen voldoende
krachtig Waren'om ■„ de gepremediteerde
misdaad van dè Duitschers te Verijdelen.
Intusschen weten wij dat twee sterke
volken als dé Turken en de Grieken bezig
zyh om in de historie een rol van beteekenis te gaan .veryulien. »i. >\ r ~..
De Roemenen en Bulgaren hebben.ver
saagd, zij hebben zich het stempel der vazalnaties reeds op het'voorhoofd gedrukt.
'.
Yoegó Slavië--weifelt, maar Turkije en
Griekenland strijden, en v zij .zullen als het
Düitsche gevaar overwonnen is tot de ster•'.",,
ken worden gerekend.

"

■
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.<■
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Chineesche sajoerboeren pisangstammen
vari een ingezetene van kampoeng Martoeboeng hadden*>gekocht. De Ghineezen transporteerden per fiets de pisangstammen naar
hun kebon sajoer. Vermoedelijk wegens het
invallen van de duisternis, lieten ze een deel
der gekochte stammen aan den kant van.
den weg.
';•
■"..
Later, nadat de drie Chineezen door de
de
politie waren "gehoord,'had
politie
sterke vermoedens . tegen een gewezen
\ waker
van
„tjenteng"
of oppasser
den vroegeren luitenant der Chineezen in
Laboean Deli. Hoewel deze ontkende iets af
te weten van dé pisangstammen, werd hij
'op grond van verklaringen van twee der
sajoerboeren vooreen onderzoek aangehouden.
'
•'-,'.';•
Hedenmorgeri 'kwam' de zaak (tegen den
gewezen „tjenteng" voor den Landraad, onder voorzitterschap van Mr. Thomas.
• Beklaagde Ontkende. Dat de door de politie gehoorde getuigen in het vooronderzoek
ibem bezwaarden, kwam door hün „sakit
hati" tegen beklaagde. Beklaagde is „tjenteng" geweest en werd aangezien als den-'
gene, die diverse zaken o.a. een arakzaak
tegen, een der getuigen, bij .de politie had

OP AFSCHEEP-;

<3jÜ]ig):
ALUMINIÜM-VERVEN

—

.'

zwarte.kleuren het lot af van de Noord
Europeesche staten die een voor'een ge-

vrouwen en kinderen uit Ab'essyniëte eva, cueerèn teneinde te voorkomen' dat zij, 'm
moeilijkheden geraken wanneer dè verbitterde Ethiopiers de Italianen, uit ,het land
behandeld
werpen had zeer, gevoegelijk
kunnen worden door ondergeschikte diplo'. matiekè figuren.
Wanneer Franco met Petain en Darten'
confereert en bovendien nog vergezeld is
van z|jn rechterhand Suner dan is het onmogehj'k om aan te-nemen dat zg zouden
confereeïen over een' transportkwestie betreffende den Djibouti-spoorweg.
Daarom is. het nog niet geheel en al zeker dat het bericht in zijn geheél,een voorwendsel is. .
Het is zeer wel mogelijk dat Franco naar
aanleiding van het vraagstuk waarbij Djiwelwilbouti betrokken is, en tevens de
lendheid van de Engelschen, om de transporten door te laten een veel w\jdèr veld
van bespreking betreden heeft, namehjk
dat van de Italiaansche relaties mèt Franke
rijk én Engeland .in he£ algemeen.
Dat inen in'dit geval den correspondent
van het-Zwitserschè blad. slechts het Oil•;'schuldigste deel'van de waarheid onthulde
wijst er op dat zoowel Petain als Franco.er
1 aan- hechten dat van de besprekingen zoo
weinig mogeüjk ophef wordt gemaakt. ,
, 'En dan denkt men onwillekeurig aan een
voorzichtigheid van de Latijnen tegenover
Berlijn. '
•,
.'■■.■■'.',
',
te den■ Intusschen wordt het mogelijk om ook
op
ken,, aan. een zwaarder pressie die
;
hitgeoefend*
Spanje
.Immers uit Madrid wórdt gemeld dat de
'sfeer daar minder gespannen is,en dat dé
effectenbeurs verbetering toonde'. J
En indien het waar.b» dat.Franco geprest
<Joor de Duitschers op reis gegaan is.dan
zou' het terugvallen van de spanning in
l. Madrid er wel eens op kunnen wijzen dat
h
hij na de besprekingen moreel sterker
•
geworden dan tevoren.
v ?
Nu dient men bij dé beoordeeling omtrent
de politiek vah de Latijnen er rekening mee
,te houden dat voor. hen de taak om op het
juiste paard te zetten yan de grootste
5 r ". •?-; 1' ■beteekenis is. '._'■>
,
Geheel de wereld staat wat, de reactiea
betreft onder het teeken van de Duitsche
■bedreiging, en het is daarom waarschijnlijk
dat de besprekingen die Franco gevoerd
heeft allen nog uitgingen van 'twee
premises.
■■'•-.''-.
De Latijnen zullen voorloopig een politiek
volgen die de mógehjkheid niet «itsluit
van de keuze vah' op het psychologische
''
i cpgenblik.
, Daarom lijkt
het • ons dat zij zullen
hoe
de
derde*ronde van.dezen
afwachten

'

-~

.

te bespreken.
JWant het aanbod van Engeland om de

-

, '■

•

•.

-.

■

.

*

'

'

:

gedwongen
zjjn
een hopeloozen strijd 'voort te zetten in
het oud-Servische, bergland.
Hieruit kan men opmaken met, hoeveel
overleg de Duitschers te werk* gaan..
Zij corrompeerden eerst Bulgarije en hopen daardoor Yoego Slavië te dwingen om
T
zjjn dertig divisies zonder slag of 'sloot
';„
over te leveren, j
Daarom ook schilderde Churchill met

-

?.

■ zij

den afgesneden. r
' Dart
zouden

VOORRAADDEN

DÜP'ONT'ÏS

op den Belawanweg drie
pisangstammen
Mr,
dwars over en aan weerszijden van den weg

.

*

~

„

LEVERT UIT

merikan

De spanning loopt snel op niet alleen in
Europa, maar ook in Azië, omdat Japan
door het drievoudig verbond thans uiteraard nog sterker bij het krijgsgebeuren ïn
Europa betrokken is dan vroeger.
Wat Europa betreft nemen de teekenen
toe waaruit valt op te maken dat de spanning in West Europa langzaam terugloopt
en Zuid Oost Europa met sprongen toeneemt.
•
Weliswaar is er nog niets omtrent de Besprekingen tusschen Franco en Mussolim en
wel
Franco en Petain uitgelekt, ' maar
deze
dat,
overheerschend
schijnt de indruk
onderhandelingen niet zullen leiden tot tragische gebeurtenissen, j •,-..■' "a;
De correspondent van de Gazette de
Lausanne te Vic'hy heeft men blijkbaar met
een kluitje in het riet gestuurd door hem
op zjjn mouw te spelden:dat de evacuatie
van de Italiaansche burgers uit Abessinië
een onderwerp zou zijn geweest, dat de ont"•moeting tusschen Franco en Petain vol•
■»
doende verklaarde.
N ' '>/•
Men zou dan volgens dezen correspondent
den indruk krijgen dat de ongetwijfeld belangrijke en opzienbarende ontmoeting tus,schen Mussolini en Franco van primaire beteekenis is geweest, en dat het bezoek aan
Petain zoo maar „en passant" heeft plaats
gehad om er een ondergeschikte kwestie

is' het

jNTÊRNATIO

De.
aldur.
Thomas verder, nu tóch een les- gehad.
Hü zal in<don vervolge wel niet meer zoo
zijn gedeponeerd, met de kennelijke bedoelicht
te
ling het autoverkeer moeilijkheden
bezor- tjelakadenken over, „main-main, boeat- bikin'
auto" spelletje em auto's te doen
,�'•:'gen, i
'■:.::.
want op dit fei| staat,een
Het ingestelde politieonderzoek wees'Uit, verongelukken
dat den vorigenidag, in den namiddag, drie maximum straf van negen jaar.

■':; M3Ë

,■

'

■

Bedreigd op hun rechterflank door den
die inderdaad*
bpmarsch der Duitschers
zij
reeds' begonnen schijnt te zijn, kunnen
Wanneer Hitlérs i troepen gesteund door'de
Italianen een tangbeweging uitvoeren op
langs
hun Zuidelijke
verbindingslijnen
Monastir en Djevdjelya heel spoedig wor"

Oorlog afloopt.

BELAWANWEG

Gewezen „tjenteng” staat terecht de Landraad I in raadkamer. Na heropening
der*
van -v de
zitting- verklaarde
De situatie. lil wel moeilijk, immers de
.Begin Juli van het 'vorige,jaar rapportig Yoego-Slavisché divisies zouden al zijn teerde een Eüropeesche automobilist aan Mr. Thomas, dat, hoewel dë L«andraad van
beklaagde's schuld overtuigd is, hy vrijzy gesteund door een virj krachtige lucht; den Veldpolitie-posthuiscómmandant /
gesproken moet'worden, daar het wettig
moeimacht, weldra in een strategisch vrg
Laboean Deli, dat.tusschen K. M. 13* en 14 bewijs
koirien;
ontbrak*.'
man ïieeft,
'
lijke positie

>

derde sajoerboer, eveneens als getuige gehoord, was wel op de plaat» bij den
docrïanboom geweest, doch ging reeds na
'den eersten doerian' weg.
'~ ■. _'
Na het verhoor der drie getuige:?., ging

.

dag...

Oploopende spanning

-
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PISANGSTAMMEN OVER DEN

-

;
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Aanbevolen ons diner a E 2.50 ■■?-

by het opruimen van Uwe afgëdraRen garderobe de vele wond p atiënten onder de Melaatschen van
POELOE SI TJANANG en ZEND
adres BELAWAN DEU, Uw
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VAREKAMP

VERSCHE HOLLANDSCHE KADETJES, KRENTENBOLLEN,
HARDE PUNT BROODJES, PAIN DE LUXE»
;.
-en alle soorten BROOD EN
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Vraagt inlichtingen by de aileènvertegenwoor.digersvoor S.O.K.
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. Electrisch Verkend óf nand-modellen.met
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'Schaduwring controle op het toetsenbord.
Nog eenvoudiger bediening en. sneller.
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Heer P. F. DONDOKAMBEY Billitonhuize van den
Februari
a.s.
des avonds te 6 uur van ZEd. zéér
straat No. 45 op Vrijdag 14
goed onderhouden inboedel w.ó. tafel 4,bekl. fauteuils, djati zitjes, schilderijen» divans, theemeubél, schrijfbüreau, kinderwagen, salonlamp, portieres
lègkasten,
en gordijnen, 3 Soer, ledikanten, toilettafel, spiegelkast, hang en
spenkast,
.servies,
stoelen,
.Westmihsterklok,
6
zilverkast, dressoir, eettafel,
etc. etc.
Buick-auto,
en
kippen,
kippenhok
glaswerk, bloempotten, koperwerk,
•i_ i
Met opdrachten, belast zich gaarne het
én Handelskantoor J. M BAL Tel. 2.*2-l2
Vendu-,
466

i

Vederlichte toetsaanslag
Verrassend geruischloqze werking.
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Extra DINER vanaf
.
a la.Carte gerechten
Gevulde Vischtiïetsi a' la Russe
Ilamsteak Chartred Bank
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1-20 Juist, ontvangen kóelkamer'• artikelen
Coupe Noisettea
■■■■■■'
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HITLER'S P R IV ÉLE VE N
In dit bock laat ons'de schrijfster ten duidelijkste zien, hoe deze uitwas
der menschheid leeft in al zijn namaak-vorstelijkheid, zijn- holle macht,
zijn angst. .._>••
en
zijn 'grilligheid,
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L. P. H v BRUIJNS «Medan Tel..:i7Ös
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HYDROPHILEWINDSELS
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Wij zullen er daarom goed aan doen dit boek'te lezen. Hoe beter wij deze
moordenaar van onze landgenooten, onze familieleden, onze vrienden,
kennen, des te beter zullen wij ons wapenen tegen alle medcdoogen dat
zijn onafwendbaar' uiteindelijk lot misschien nog in ons mocht opwekken.
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verdediging van Hetwerschiktden
De
steun Engeland Italianenn

oit

De Amerikaansche

(Reuter)..

De

.'„Reuter", Het beschrijft hoe een smaldeel van de Brit-

van

*

Ralph Walling,.schrijft:'
B|j de plannen voor de verdediging van
Engeland tegen "een % inval
is, ten «volle rekeniiig gehouden met 'de mogelijkheid
gebruik van gas
van V het
'door het Duitsche leger en de Duitsche
luchtmacht en' stappen sijn genomen ■ om
deze* bedreiging, die in hoofdzaak uit de
lucht en vanuit zee zou ''komen,' te tneu•'
traliseeren.
V ■
Engeland heeft' zich ' overeenkomstig
het protocol van Geiièvé van 1925 verbonden geen gas te gebruiken tenzij
*er
in een oorlog zelf, mede wordt aangevallen.
Het initiatief-voor het gebruik van gas
moet dus bij Duitschland blijven, dat dit
wapen tijdens 'den' vorigen oorlog invoerde.
Duitschland heeft zich bok vérbonden
geen gas te gebruiken doch het is mogelijk, dat. het hét voorbeeld'zal. volgen van
zijn asgenoot bij de verovering van Ethio-.
,iT '
pië. ._■''••■
Men'meent niet, dat Duitschland --een
nieuW gas bezit.' Geleerden meenen. zelfs,'dat er'geen enkel nieuw gas bestaat, dit
gebruikt zou
in den' chémischen oorlog
kunnen worden. Wat nieuw zou kunnen
zijn zou een, methode zijn voor het gebruik
van hét wapen welke tot dusverre nog niet
werd voorzien.
■.•■>..''
•
.
riemen.
Het. op groote schaal gebruiken van gas
De bommenwerpers met grooten actiera- met het doel de burgerbevolking te terrodius worden over den Atlantischen Oceaan 'riseeren is niet zeer'waarschijnlijk, daar
gevlogen,en terwijl;hét tempo, waarin de dit een wapen is, dat naar den gebruiker
toestellen van gene zijde van den Oceaan in terugkeert als.een boemerang.
■ dienst worden gesteld niet wordt onthuld, ' In'de algéheele veiligheid tegen alle
werd onlangs uit New York gemeld, dat' gifgassen wordt voorzien door het" dienst,400 Amèrikaansche'bommenwerpers zonder gasmaker en het { burgerlijke gasmaker.
'è Het eenige
verschil
tu&schen
beide
j ongevallen waren overgevlogen
Ik heb hier twee beroemde Curtiss Wright respirators is, dat de eerstgenoemde be.
de rekend is op omstandigheden te velde.
eenmotorige jachtvliegtuigen gezien,
Tomahawk-1 of P-40 en de Mohawk-1, toen; Dé statistieken toonen voorts aan, dat
zij .van hun omhulsels waren ontdaan" en zelfs in- den vorigen oorlog het aantal per'gemonteerd Waren. Reeds Vele van
deze sonen, dat ten gevolge van gasvergiftiging
toestellen zijn naar de e3kadrilles gezonden. overleed of voorgoed invalide werd, lager
verklaart men, dat de TomaIn
was 'dan het aantal dooden 'en invaliden
.-hawk .een snelheid heeft van 400 mijl per als gevolg van eenige _andere
oorzaak..
• uur. Dit is mogelijk ietwat aan den hoospiegelgen kant, doch ik woonde hier een
gevecht bij, tijdens hetwelk bleek dat- een
Tomahawk sneller was dan de Hawker Hurricane, hét type toestel dat in 1940- een
�groote slachting aanrichtte onder de Heinkels en Junkers' van" de Duitsche lucht:
' .
macht..
t
-..-.■■'.
"
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Rome, 10 Febr.«(Reuter), Het communiqué "van de. Italiaansche legerleiding maakt
gewag- van het bombardement, van-Genua.

>

.-,

sche vloot Genua naderde Onder dekking
van een dikke mist. In weerwil van het onmiddellijke optreden van de kustbatterijen
veroorzaakten de salvo's zware schade. Het
communiqué vermeldt eveneens de Britsche
>'-•."
luchtaanvallen op Livorno en Pisa.
'Het Italiaansche communiqué van' vandaag werd een kwartier later dan gewoonlijk voor de radio uitgesproken.
Wat betreft de „dikke mist", waarover
het communiqué spreekt met betrekking tot
de vlootactie voor G enua>'wijst men er té
Londen op, dat het weer den Duce nooit
schikt..Toen Mussolini het vorige jaar aan
den oorlog ging deelnemën,"was het geheele
front in de Alpen gehuld in een mist, welke
niet eerder optrok voorde wapenstilstand
wasi geteekend. In September van het vo.«,

.

GraziaNoordAfrika „vochten* in woestijn zandstormen

rige jaar; rapporteerde maarschalk
nï, 'dat de Italiaansche troepen in

en tevreden waren mét, slechts een liter water per dag".'Twee maanden later toonden
de Italianen enthousiasme voor den oorlog in, Griekenland „ondanks den regen",
terwijl de Grieken dienselfden dag meldden,
dat „door de een of andere gril van Moeder
Natuur de Grieksche loopgraven droog gebleven waren".
Toen "de Britsche vfoot op den 22en December JJ, haar aanval in de Adriatlsche
Zee deed, meldde het Italiaansche communiqué terzake van dit incident, dat de Engelschen „met opzet een dag kozen, waarop
het weer slecht was, zoodat zij niet de onaangename verrassing zouden beleven, de
Italiaansche vloot te ontmoeten". :
.'

VOEDSELPRODUCTIE IN

;
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Het vrije Fransche

leger

"

•'

-

•„
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Inval in Lybie uit het
Tasaadgebid

NOG STEEDS LAGE
Londen; 11' Februari (Reuter). De verliezen .aan koöpvaardjj-tonriage in de week,
welke eindigde op den 2den Februari, zijn
Jager; dan het gemiddelde van dan geheelen
oorlog. Dit''ia de zevende-opeenvolgende
week, waarin deze bevredigende toestand
kaa worden gemeld. De Britsche Admiraliin bedoelde
teit maakte heden bekend,
week ; 11'Britsche" 'schepen"' Verloren y zijn
gegaan met een totaal van 40.429 tond.
Drie, geallieerde schepen met een gezamenlijke totaTe tonnage van 3.872 tons en een
neutraal schip, inhoudende 2962 tons zijn
eveneens verloren gegaan. Het totale verhes van 15 schepen met een tonnage van
57.263 tons is iets hooger dan het gemid'.-,.
delde in de maand Januari.
Gedurende laatstgenoemde maand wareA
de gezamenlijke gemiddelde" wekelijksche
verliezen 34.000 ton 3 tegen in December
(58.000 tons. In gezaghebbende kringen verklaart raen, dat de jongste qjfers aantoonen, dat Engeland standhoudt.

Londen, 11 Februari (Reuter J; KoufaJ éen
belangrijke militaire post en een basis van
grooté beteekenis in de lijn van Italiaansche verbindingen tusschen,Lybië en Ethiopië,-is het tooneel geweest-van hevige, gevechten tusschen vrije Fransche strijdkrach-

•■•'
ten en Italiaansche troepen.
■~
Een. communiqué, uitgegeven door het
hoofdkwartier van generaal De Gaulle, verklaart: „Onze troepen uit- Tsaad, die ondersteund worden door onze luchtmacht,
zetten hunne geslaagde operaties in Zuidelijk Lybië voort.
Een gemotoriseerde "colonne onder bevel
van kolonel Leclerc, heeft terrein gewonnen
door de verovering van verscheidene Oases
in het Koufa-district.
.^
Op den 7-den Februari j.l. werd na een
zeer geslaagden luchtaanval door onze eskadrilles, waarbij belangrijke objectieven én
talrijke op den grond staande vliegtuigen
werden, vernield, de Italiaansche luchtbasis
bestormd. Den vijand werden zware verliezen aan manschappen en materieel toege.
bracht.
J
r
. De operaties duren nog steeds op bevredigende wijze voort".
.
Tusschen de grens van Tsaad en Koufa
liggen 1000 KM woestijn. ■»
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SCHUILPLAATSEN

BINNENSHUIS
Londen, Jl Februari
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Manila, 10"Februari (Nipress). Vice!
président Sergio Osmena, de chef van den
Staf van het Philippijnsche leger, generaalmajoor 'Basilio Values en de gouverneur
van Zamboanga; Matias Ranillo zyn gisteren ter nauwernood aan den dood'ontkomen,' toen een der vleugels van het vliegtuig, waarmede zij boven'Zamboanga vlogen, door. onbekende oorzaak vlam vatte,
MajoöY Charles Backes.van het>Amerikaansche leger, die dienstdoend chef van
den Staf van'het Philippijnsche luchtcorps
is, deed het vliegtuig te Dipolog, in Zam—

boanga,'landen.,,' v
l ' •
De ontstane brand kon enkele oogenblikken, voordat het vuur de benzinetank had
,

bereikt, worden gebluscht

|
'

-^SISSSJSSSI

,'—
landen, 10 Februari (Reuter). Lord
Caldecote maakte heden in het-Hof van
dat het vonnis," waarbij
'Appèl bekend,
mrs. Dorothy Paméla O'Grady wegens overtreding van de Treachery Act ter dood
veroordeejd werd, vernietigd was.
'."
Haar leven Dujft dus bespaard, doch z\j
werd in verband met andere haar ten laste
gelegde, feiten tot ,14 jaar. dwangarbeid

■.veroordeeld.

*

'

NEERGESTORTE

JAPANSCHE VLIEGTUIG

Chineesch mitrailleurvuur de
oorzaak

'

'

DEENSCHE JAGERS IN
DUITSCHEN DIENST
Woordbreuk en pressie
Stockholm, 9 Februari (Reuter). Zooals
in het kort reeds gemeld,
bericht' .Tiet
Stockhólmsche dagblad „Dagens Nyheter.".
dat sinds Woensdag, -5* Februari j.1., 'Deert-'
sche' torpedobooten de Dui'sche vlag voeren en door Duitschers bemand zijn.
Dit volgt op verschillende berichten, die
In de afgelobpen . week hier de ronde gedaan hebben, dat de Duitschers Deensche
torpedo- en onderzeebooten
overgenomen
•

hadden.

~.
-.

■'-,

-m'

:.;•

Er ia ook een bom gevallen in de nabijheid van het gebouw
er door werd gevormd.
< -'.*"
'

krater

'

—
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Deze

maakten.

.

verklaring was vervat in een alhier

—

Millionnair

Berly'n,

voortvluchtig

uitgegeven officieel communiqué, dat tevens
mededeelde, dat het doorzoeken van liet
wrak heeft geleid tot de ontdekking door de
van belangrijke
documenten.
over den inhoud der
"bijzonderheden
Hoewel
Uit Shanghai’s onderwereld
papieren niet werden verstrekt, wordt verklaard dat zij onthulden, dat admiraal Osumi vergezeld van zijn staf naar het eiland
De heer J. K. Brederóde schryft in een
•
•
"',
Hainan vloog.
van zyn Shanghaische brieven aan de
V
, Ósumi's zwaard en zijn volledige uniform
„Indische Crt.":
werden- aangetroffen in het wrak van het
Eén ding heeft Shanghai voor: er
'vliegtuig dat ook de loken van zes marineofficieren, twee vliegers en den'werktuig*
wordt (behalve in de Jtleine kringetjes
van-sommige kolonies) geen kwaad gesproken, er wordt niet „geroddeld" en
zelfs in de kleine kringetjes van sommige
':■--- Londen, 10 Februari (Reuter). Hedé.i
kolonies blijft het kwaad van kwaadwerden uit de Vereenigde Staten van Amsspreken binnen nauwe grenzen beperkt.
rika de volgende belangrijke overiydeu3. •
berithten gemeld.
De Europeanen en Amerikanen hier W!
Te Charleston in South-Caroline overleed
ie' sterk verspreid en gaan min of ij»<wr
Elizabeth, Cóuntess Russell. Zij was de weverloren in de mïllioenenstad. .
duwe van den» tweeden graaf van Russell en
De Chineezen maken ex zich zeker niet
schrijfster van „Elizabeth and her Gcrmaa
Garden." Dit bock schreef zij, toen zjj nog
aan schuldig. Zij zijn geboren cosmopoliegehuwd was met graaf Henning August
ten, die>-zich over ander smans aangeleArnlm.'
genheden niet bekommeren, zoolang zij er
Voorts overleed te Pittsburgh Howard
zelf niet onmiddellijk'belang bij hebben.
Heinz, de „blikproductenkoning", op 63De Europeanen en Amerikanen,'die Wcr
jarigeri leeftijd. Hij was president van de
'
."
Company."
,»>'
beroemde „Heinz Food
eenige- jaren wonen, hebben 'zelf te veel
Londen, 10 Februari (United-Press). De
beleefd om nog kinderachtig genoegen te
De Preas As.iociation verneemt, dat lady
hebben in kwaadspreken, in „roddelen".
Howard of Effingham ingevolge de defenRussen, de Europeesche groep, die
\
De
siebepalingen is (aangehouden." >
dochter
van
Howardj
Lady
een
de,
h\er het sterkst vertegenwoordigd is,
Hongaarsch zakenman, verkreeg de Britmaken er zich'natuurlijk niet aan schulsche nationaliteit door haar huwelijk. Haar
dig, want de Russen zijn, naar-ze zelf
meisjesnaam was Maria Malvin Gertler,
verklaren, „breed" en bréed-denkende
Zij trad in-1930 in het huwelijk met lord
menschën onthouden zich van „roddelen''.
Howard, of .Effingham.

.

,--

'.

>

.

"

'
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zien,

,—

Nadruk

verboden).

geven tot dobbelspel strafbaar stelt, werd
„Jack" op het verzoek van den Amerikaanscheh consul-gearresteerd. Voor de Amerikaansche
consulaatsrechtbank
beriep
„Jack" er zich op, geen Amerikaan te zgn
en h\j toonde een Chineesch paspoort.
Tevens verzocht hg. om voorloopige invrijheidstelling, die hem verleend werd tegen
een borgtocht van 25.000 goede Amerikaan-r
&che dollars. „Jack" stortte dat bedrag en
ee zaak werd uitgesteld totdat nadere inlichtingen uit | Amerika waren inzake zyri
v■:_'.
nationaliteit.
■ ■■■
'

*

••.

25 jaar gevangenisstraf.
Na weken verscheen zyn
zaak weder
voor de Amerikaansche
consulaatsrechU'
bank, maar... „Jack" verscheen niet en
verspeelde daarmede
25.000 Amerikaansche dollars en... „Jack" had. gelijk
'
niet te verschenen. . v • '
Men had van "hem vingerafdrukken genomen en die naar Amerika gezonden en
vandaar 'was bericht gekomen, dat. „Jack'*
Riley geen „Jack" en geen Riley heette,
maar Becker, dat h\j den vorigen oorlog '
had medegemaakt bij de . Amerikaansche
marine als matroos, maar dat hij in 1923
was veroordeeld tot 25 jaar
gevangenis-,
straf wegens deelnemen aan een gewapenen daar stonden die „slotmachines" in vele den roofaan val. Na twee jaar had hl} echbars en restaurants. Deze instrumenten wa- ter weten te ontvluchten en intusschen had*
ren dobbelmachines, waarin ■ men een hy zich in China eenige millioenen veN
-■•'"■■■
penning kon werpen. Dan trok men aan een gaard. ' . ■£»_..-.'■■!Ï.:,t',;" -.«*..-•
hefboom, waardoor de machine in werking
Met deze vaststelling moest de consutrad. Allerlei kleurige figuurtjes draaiden laatsrechtbank genoegen • nemen, • want
en kwam zy weer tot stilstand, dan hing het „Jack", de millionnair, was wèg.
In davan den stand dier figuurtjes af, of men Fransche concessie en het, internationale
gewonnen had of verloren. De noodige pen-,
séttlement liet hjj zich- niet meer zien,
ningen kon men in de bar of het restaurant wantï daar
zou hij onmiddellijk gearreskoopen. De inzetten waren niet hoog. B\j
Per
teerd
worden.
de meeste machines bedroeg de prys voor ken, zoover kon schip is hij niet vertrokworden vastgesteld. Dus
één speelpenning- tien Chineesche centen,
naar
dat is iets meer dan één Nederlandsche bevindt htf zich nog in China en
zelfs te Shanghal,
cent. Er waren ook machines met den dub- sommigen beweren
belen, inzet, dus met iets meer dan twee maar in het door de Japanners bezette geNederlandsche centen,. nog geen twee-en- bied. En daarmede komt de zaak op inter- .
~'.''
nationaal gebied.
i-,;.
•■"
�
een-halve cent.
Amerika kan van. Japan uitlevering van
„Jack" had in de Fransche concessie
eenige honderden van die machines staan „Jack", vragen, maar dan zullen de Japanin verschillende bars en restaurants, waar ners vermoedelijk i antwoorden, dat ze wel
h\j nu en dan verscheen: om ze te ledigen eu het gebied, waar de gezochte zich bevindt,
af te rekenen met de bar- en restaurant- bezet hebben, maar dat de politie er wordt
houders. Hy kwam in ztfn eigen auto, be- uitgeoefende door de Chineeache regeering
groette iedereen, maar bemoeide zich met van Wang Ching-Wei.' die door Amerika
' i
"•.•"•*.
niet erkend' ia, -waardoor de . Amerikanen,
niemand.'
Wat hy aan die honderden machines ver- aan die regeering géén verzoek om uittediende, liep zeker in de duizenden guldens vering kunnen doen.Zjj kunnen alleen eea
per maand. Bovendien was „Jack" nog bedergelijk verzoek richten tot de regeeïihg
zitter van enkele der weelderigste bars-ea van maarschalk TsjangKel-Tsjek,
maar
restaurants, zoowel in de Fransche concesdeze kan in het door de Japanners bezeteie als in het
internationale settlement, te deel van China geen macht uitoefenen,
waaraan h|j ook schatten moet heblicu verzoodat „jack" voortpopig veilig Is. zjja
diend.
.■■■■
verschillende zaken, waaronder het' beken,
Speelhol. de restaurant „D.D.'a"
te. Shanghai, heeft
door de Japanners bezette deel van hy intusschen verkocht. En
In
dé.volksmond
Shanghai begon luj met een ander,
een vertelt, dat htf in het door de Japanners'
luxueus ingericht speelhol met roulette en bezette deel van Shanghai een
prachtig'
baccarat.; Dat vertoornde den Amerikaan- huis heeft gekocht, dat hy keurig heeft
schen consul, en deze besloot in te grijpen, ingericht o.a, met...
machinegeweren,
hoewel h\j tegen het speelhol in het door want. hjj weet, dat, indien h\j -weder,
in
de Japanners bezette deel'van-'-Shanghai handen der Amerikanen valt, mj vermoedeniets doen kon. Wegens het overtreden vau l\jk voor heel de rest van z\jn leven achter
de Amerikaansche wet, die het gelegenheid slot .en grendel gaat.
•

•
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En gangster-sprookje
-

„Times”. De foto geeft te
Sumafra Post".

(Copyright ,Pa
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DE FRANSCHE BADPLAATSEN.
10 Februari (Reuter).
Het
Vichy, 9 Februari (Reuter). In zijn ontN.
meldt
uit
Parys,
D.
B.
nog
groól
dat
een
slagbrief aan Pétain heeft Flandin gezegd:
Fransch hotel dóór brand is verwoest. •.
•, „Ik heb my gegeven aan de taak, die Gij
Het hotel is het Grand-Hoteï„Britannia",
mij voorgelegd hebt, namelyk om een poCaraac-la-place, naby Lorient. Er moge
litiek van samenwerking in practyk- te Ie
aan herinnerd worden, dat het D.N.B, op
brengen met eerbiediging van de voorwaarFebruari j.l. melding maakte van de verden van den wapenstilstand en met waar- 7nieling
door brand van een groot hotel te
Hèt
was
digheid en eer.
niet aan mij te be- Dieppe, waarbij de schade
werd geraamd op
palen, of deze politiek al dan niet uitgeen
half
milliocn
francs.
twee
een
voerd kon worden. De macht der omstandigheden dwingt mij, dit vast te stellen. Daarom heb ik de eer, Ute verzoeken,
mijn
Madrid, 8 Februari (Reuter). De beontslag te aanvaarden. Ik hoop, dat dit ge- roemde „Dama de
Elche", welke sinds het
baar door alle Franschen begrepen ch' op- midden van de vorige
eeuw in het Louvre
gevat zal worden als een vorm van vervulling van den plicht, die ons is toegevallen: te Parys stond en dank zy een speciale rede redding van het vaderland, U te helpen geling van de regeering tot het uitwisselen
in Uw zware taak en vereenigd om U heen van kunstvoorwerpen zal worden teruggebracht, zal morgen te Sajnport over
dè
geschaard te bly ven".; ,'•',''. ', ■:-■' •
grens
komen.
Maarschalk Pétain heeft een: antwoord
Het is het hoofd van een mooie vrouw,
aan Flandin gezonden, waarin' hij zegt, dat
Flandin, door uit de regeering te treden, met- een vreemde hoofdtooi, welke is ontzich voor Frankryk. opgeofferd heeft. Zijn dekt te Elche nabij Valenc'ia. Ten aanzien
van den oorsprong en. ouderdom van hèt
gebaar van nobele belangeloosheid zou bebeeld bestaan meeningsverschilien.
grepen en geapprecieerd worden.

en.

•

T

—

FLANDIN’S BRIEF

v

Het blad zegt, dat het plan is, de torpedobooten te gebruiken voor operaties op
de Oostzee
voor opleidings-doeleinden.
maar het voegt daaraan toe, dat er geen
sprake is van het overnemen van duikboo....
ten.
Dit is de eerste inbreuk op' de' oorspronkelijke voorwaarden, welke gesteld werden
bij de Duitsche occupatie
merkt de „Da'.
gens Nyheter" op. t, , ?■*' ■■>'■
■
De B*uitschers
200.voegt zy eraan toe
van
ztjn stelselmatig bezig, de leden
het' Deensche kabinet' te verwyderen met
het doel, uiteindelijk in Kopenhagen een
ministerie .te krygen, dat eenerzyds
het
vertrouwen van den koning en van het volk
heeft, doch tegelijkertijd bereid'is, de Duitsche eisenen" in te willigen.

In een te Rome officieel uitgegevea
communiqué worden de aanvallen dof>r
Eritsche vliegtuigen op vliegvelden op de
Het eilanden in de Egeische Zee. toegegeven
Chungking, 9 Februari (Reuter).
vliegtuig, aat Woensdag in Kwantung neer- Het communiqué meldt dat eenige schade
stortte, waardoor admiraal Osumi, de vroe- ia aangericht
:,*
'-.-V ■-'■
en
gere Japansche minister van Marine,
acht andere Japanners werden gedood, werd
omlaag geschoten door Chineesche guerilla-strijdkrachten,, die van machinegeweren

;

■

:

'

-~

(Reuter). De ver-

vaardiging yan een afdoende schuilplaats
tegen ï luchtaanvallen, welke binnenshuis
kan worden geïnstalleerd, werd heden door
• den minister van
Binnenlandsche Zaken.
Kerbert Morrison, in het Lagerhuis medegedeeld. '■■.-, j'\
%
£\'
De nieuWe schuilkelder kan op de laagsie
van woningen met'twee of
drie .verdiepingen worden aangelegd en
biedt plaats aan twee volwassenen .en èeh
'■ of twee kinderen, al.naar hun leeftijd.
'i'.be ervaring leert, aldus minister Momsim, dat schuilplaatsen, binnenshuis verre
, te verkiezen. z\jn,. omdat binnenshuis ver• strooiing, warmte, en droogte genoten kan
worden en wordt Vermeden, >dat men z\jn
' huis des nachts moet verlaten en dat het
gezinsleven ontwricht wordt.
De ervaring heeft voorts geleerd, dat het
irisicp van ; schuilplaatsen binnenshü r s
"kleiner ii dan men "Veronderstelt en 4at
bieden dan mwi*
huizen ineer
zou denken. Hoewel het nog • niet-mogelijk
is het geheele land van deze binnenshuis'schuilplaats, te voorzien, zijn toch. zekere
"gebieden'uitgekozen voor dé eerste distributie. Plaatselijke aankondigingen zulten
tV,
later worden gedaan. .',"

<

•

■

.

Londen, 10 Februari (Reuter). „Vandaag
over zes maanden, of een jaar zullen we met
e'enig geluk misschien kunnen spreken over
den dag der: overwinning.• Maar nu' is er
geen .aanleiding voor zelfvoldaanheid."
minister van Landbouw, ter
inleiding van een radiorede, waarin ütf
sprak over de dringende noodzaak om de
grootst mogelijke opbrengst te. verkregen
van de velden,.tuinen en stukjes grond.
„ledereen-moet helpen om dit voorjaar, de
beslissende'tijd op het land, de . grootste
vo'edsel-campagne op dit eiland' te doen
•
-'.'
.",'•■
■■-■".' J
slatren."
Hudson zei dat 80.000 tractors voor de
overwinning ploegen..De krachtsinspanning;
van dit jaar is „een'zaak
van leven of
dood."
'TOmTH ' «■)■
•

•

SCHEEPSVERLIEZEN

ENGELAND

welken gewldi

lucHtvaartmedewerker

■

*„-"•'.'.■-<

>

-

■ De Joodsche vluchtelingen, op één na ds
sterkste Europeesche groep hier, hebben
'te.veel zorgen om hun strijd om het- 6e->
staan en hebben bovendien ie veel . ervaren om tijd en zin te hebben in kwaad
spreken.

■•

,

De menschën zfon hier ook niet spoedig
ontdaan. Wat in andere steden aanleiding
zou geven tot eindelooze gesprekken, gaat
hier b|jna ongemerkt voorbij. Moorden ? Men
praat er zoo goed als niet over, want, elke
week hebben er eenige, soms meer, dan een
dozijn plaats. '.>..,
:;.,.; y
Heel snel komen hier de gemoederen, dus
niet in beweging, maar thans heeft toch ook
Shanghai zyn sensatie en wel over' » den'
voortvluchtigén millionnair," dien iedereen
kende. En het was geen namaak-millionnair, maar een „echte" millionnair, niet alleen in Chineesche dollars, maar vermoedelijk ook een millionnair, in Amerikaan•
.
sche dollars.
■
''

•

-

Wie is hij?
ledereen kende hem, maar.niemand wist
feitelijk tot korten tfld geleden iets.van cf
oyer hèm» Men noemde hem
gewoonlijk
„Jack" en b|j plechtige gelegenheden „Jack
Riley", zOoals hij zichzelf noemde. Men beweerde van hem, dat hjj een gedeserteerde
matroos van de Amerikaansche marine was,
maar anderen ontkenden dat weder. ■ .
„Jack".bezat vele „slotmachines", die in
bet internationale settlement verboden waren, doch niet in de Fransche concessie
•

-

'~

-

:.:/;;

:

~

"

i

■
Londen, 10 Februari

gerekend

'".*■■■

;

j

I

op gas

.\~

•

I 1

l vaartmedewerker van Reuter, Ralph Walling, meldt „ergens uit Engeland":'
f■'..> Dé .Amèrikaansche steun in vliegtuigen
f aan Engeland, welke in 1940 strikt geheim
I, werd gehouden,, kan thans wat 'duidelijker
>■'. worden nagegaan langs de lucht- én scheepvaa~rt-"route3 over den Atlantischen Oceaan
i van de Amèrikaansche fabrieken naar de
<•'».>;•■• "■ <
vliegvelden der R.'A. F.
t' Het's.journey's end" voor militaire vliegtuigen, die per schip over den Atlantischen
Oceaan worden 'gebracht, is een basis van
hét ministerie voor de Vliegtuigproductie
alhier, waar monteurs'de tóestellen in; een
snel tempo 'montéeren'in bomvrije schuil.'..,''•
,\
■
II plaatsen.,
4 Een functionaris verzekerde mn, dat.de
S stroom'van deze jachtvliegtuigen en middelzware bommenwerpers, waarvan de acüeradius niet groot'genoeg is om 'op eigen
kracht over den Oceaan /te komen en die
druppelgewgs. binnenkwa>< vroeger slechts
'■: men, thans gestadig voortduurt.
De kratten, waarin de jachtvliegtuigen
r .worden aangevoerd, zijn! van twee , grootr
ten.'Een ervan bevat-den romp, het onder|
!
stel en den motor, alles reeds gemonteerd,
I de andere >de vleugels. •
f
Een proefvlucht van 40' minuten toont de
}\ luchtwaardigheid van het toestel aan en na
een,beproeving van-de bewapening is het.
.toestel, gereed om aan de operaties deel te

:■ ■'■: ; '-

'

Londen, 11 Februari (Reuter). Dé lucht-
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De stroom der vliegtuigen
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Krivitsky, de man
der onthullingen

:

*

I
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•

.-„Een half uur geleden is één van de
zé
Amois door een tijgerin weggesleept
beeft hem,besprongen, toen hy de' ladder
afkwam om brandstof te gaan halen. .We
kennen het dier, een sluwe, geslepen „mandoor. het volk wordt ze Klicn geeater"
noemd.:. Een paar maanden geleden is zij
bier ook aan den gang geweest'.'
, „Maar die man is nu niet meer te red-+-

-

—

den.".

„Nee, 'maar we zouden het.haar betaald
kunnen zetten. De Amois ztyn haar achterna
gegaan en hcbbeii haar verjaagd, voor ze
~

.

Vertegenwoordiging in

Zuid-Oost-Azie

De vertegenwoordiger voor het
Verre
Oosten, do heer Güy de Schompré," die door
Generaal de Gaulle na een periode.van samenwerking te Londen, hierheen is gezonden, heeft zich te Singapore gevestigd,'vanwaai" uit htf de belangen der Vrtfe 'Franechen in, China, 'Japan, de Philippflnen, 'Ne-7
derlandsch-Indië, Siam, Indochine en het
schiereiland Malakka behartigt.
Bg een brief van 3J December
1940,
heeft-de heer de Schompré aan den heer
Ricard, voorzitter van het .Comité Franco
Quand Héme, de officieele instructies doen
toekomen, welke namens
Generaal de
Gaulle aan alle door dezen erkende comltê's
worden gezonden.
■■.■ :„
'De volgende punten wordeö"onder de bijzondere aandacht gebracht: V
■
De
beweging
"Vrije
der
Franschen is
1:.
geen ftegeering, maar een Legioen dat geen
ander doel heeft dan den strijd tegen
de
As. •_
>:■*
- ;.'.
2. '-, Wjj bestreden dus »de Franschen van
;'
ï Vichy niet, maar wg trachten de Fran; ' schen
i overal op de.'■ aarde te winnen
voor onze zaak.
3. 'i Door deel te nemen aan den oorlog'en
dien voort te zetten, houdt Frankrijk
woord, en zal derhalve naast de pverige'
geallieerden, aan de tafel der vredeson■■■
derhandelingen kunnen aanzitten.. '_
.4. '.. De pnroen der Vrjje Franschen richt zich
niet slechts tot hen die actief in het Legioen kunnen dienen, doch pok tot allen, die op welke wijze ook, hetzjj door
van geld, hetzij door zen, dingen ,van goederen als kleedingstuk-',
; V; ken en levens-of genotmiddelen, het gef , meenschappelijke doel willen' steunen.
W\j vernemen zooeven 'dat de heer de
Schompré voor nieuwe
naar Loridon'geroepen is, en dat hg gedurende zijn afwezigheid, door den heer Baron vervangen wordt; ." .-'•"".
Voor het Comité,
-
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E. L. Ricard..

Londen, 11 Februari (Reuter). Het
wapenfeit van den Britschen itorpedo jager
—

"'

.Kimberley". die in October van het vorig
den . Italiaanschen torpedobootjager
„Franceseo NuUo" in de Roode Zee torpedeerde tydens een actie, welke volgde op
een vyandeüjken aanval op een Britsen convooi, werd heden weder in herinnering gebracht door.onderscheidingen, die in -de
London Gazette werden bekendgemaakt.
De lui tenant-ter-zee, eerste klasse John
■Sherbrook
Richardson werd begiftigd met
den Distinguished Service Order, de luifenant-ter-zee eerste klasje (M.SiD.) met het
Distinguished Service Cross en* de hoofdvuurwerker William Henry Dallison met de
Distinguishe'd Service Medal.
jaar

'

—

"-

-

■

"

,

.

genoeg had. Het zijn altijd flinke kerels,
maar dit is wel het moedigste, wat ik ze
ooit'heb zien doen." Haar warme, getimbreerde stem sidderde even. „Een paar zijn
me komen roepen
ze dachten, dat il:
misschien 'kon helpen
en de rest is bg'

lichaam gebleven.' Als ze weggaan,
komt dat ellendige beest natuurhjk terug.
En nu dacht ik dit: Als een goede schutter
zich verdekt .opstelde, kon hy ons misschien
het

van die plaag bevrijden en op die- manie.,
hoopen levens redden."
.h'
„Ik zal het natuurhjk probeeren," zei

eenvoudig.
■ ■ v' ':'
„Denkt u dat het gaan zal? Ik. schiet
zelf verschrikkelijk slecht, anders zou: 'k
ren geweer van u leenen én zelf gaan. Maar

David.
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FEUILLETON

„Dat heb ik wel gedacht." Het leek of ze
driftig werd, of ze zich, zonder een woord,
wilde omkeeren en weggaan. „Elk jaar komen hier wagonladingen vol zuigelingen om
te jagen... ja, dan zal ik'het karweitje zelf
moeten opknappen..."
„Vertelt u me eerst eens, wat dat karwei

"
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i
wiel' doen'

was wel typeerend voor een zendelinge. Ze een th'ger schrik, aan jagen." Een poos lang
waren ervan overtuigd, dat een speciale zweeg ze. „Ik ben Ruth Ferris," zei ze dau
voorzienigheid hun permanent 'de hand eenvoudig.
boven het hoofd hield
tot ze ruw Uit dien
Verder spraken ze niet Ze .speurden
droom werden wakkergeschud.' Jammer scherp
naar een gele flits in het struiktoch, dat ménschen zoo dwaas konden zijn. gewas. Na een paar honderd
meter loopen
Dit meisje bijvoorbeeld -r- een jong, mooi, sioegen ze naar links af. en
bereikten
zoo
'beschaafd'meisje
dat zich vrijwillig in een groep Amois, die met hun bogen ombannelingschap begaf, dat haar jongeileven hoog én de vergiftige pijlen klaar
om af te
voor een droombeeld opofferde, dat ten schieten, de
wacht
hielden.
Hun
elotte de'prooi van de wreede wildernis zou gezichten hadden een eigenaardige, bruine
.grauwe
•
:
•
worden.
■'•. '■•"•
tint en hun oogen puilden uit '
„Kimt u. me niet vertellen, waar ik zijn
Klien, de tijgerin, was met haar'gewone
moet?" vroeg hij. „Dan hoeft u niet mee." slimheid te werk gegaan. Zé had haar
„U hety me noodig... als tolk voor do slachtoffer, naar een klein kreupelbo'schje
Amois!" ', ''. ■-■• rf ~;■'■:
■'■itl'Sß gesleept midden bp eeri
ruimte,in het
.-„Dat zou Lu Han ,wel kunnen doen."
oerwoud, zóó, dat z\j iederen vijand kon zien
„Hij kent hun speciaal dialect niet
en aankomen zonder zelf gezien , te. worden.
trouwens, ik wil die ondervinding voor De'Amois hadden'haar daaruit verdreven,
'■
geen. geld missen.,"
maar ze was niet vèr weggegaan. Te middan gaat u mee; vertelt "ze, wat den van die met rood bespatte
„Goed
bladeren lag
ze doen moeten en gaat dan met ze, terug." iets, dat, volgens het recht.van klauw en
, Hg haalde zijn geweer en
gespte een tand, haar eigendom was'en-dat ze niét
tascb met. een revolver van zwaar kaliber zonder meer wilde opgeven; ,
aan zijn riem..Het. meisje bond haar pony . David, die vóór Ruth' het boschje wa-«
vast 'en even later, liepen ze naast elkaar binnengegaan,' zag dat „iets" het eerst.
het stille, rustige wildernis-pad af.
Onmiddellijk keerde mj zich om en versper"'. „Hoe
heet u?" vroeg het meisje eenvou- de het meisje den weg.
:.
dig.',
t \
>■'
■'.-,..
„Kom.er maar niet in!" ried hij • haar.
„David Steel.". De naam was eruit, veer .„Ik kan hel best zien '
ik ben geen
luj hét wist... „Maar doe me een genoegen kind!"
?-.
.
>j* r.
èn hoera me in.tegenwoordigheid van de.
„Maar het is verschrikkelijk!... Toe, laat
Amois niet zoo. < Ze kennen me trouwens me dit alleen opknappen!"
/ ■-~
allemaal ónder een anderen naam
„Ik weet, wat ik te zien zal krijgen... ik
Li
Han uitgezonderd"... Het waarom vertel ik heb het meer gezien.;, en ik. ben hie.
,
u later.wél eens."
noodig."
„Ik heb den naam Steel meer gehoord. • Dat was waar,.moest David toegeven. Ze
Als u bent... dien ik denk, dat. u bent,.; was noodig. Dat bleek duidehjk uit de
dan laat u zich niet door de.brutaliteit van manier,-waarop de Amois zich om haar
—
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—

"

»
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u'inoet- vooraf goed begrijpen, dat het niet
zonder gevaar is. We hebben geen tyd om
een platformpje in de boomen te maken.
Het geluid zou haar afschrikken... ze ligt
natuurhjk niet ver van de plek, waar zeden
man gedood heeft, af... een paar honderd
meter misschien... en als'ze schrikt, komt
ze van avond laat of vannacht pas wéér
terug'en dan is het te donker. We zullen
ons met wat camouflage op den grond
tevreden moeten stellen.".
'.ÏSE&2OP
„Ik vind het best. Wanneer 'gaan wie?"
'"„Nu, "op'dit obgenblik. Het is geen Jcilometer hier vandaan, Neem het zwaarste
geweer.mee, dat*u hebt." . ■ ,
■
.Hg".had er maar één, dat in'-aanmerking:
kwam. Z\jn reserve-geweer was te licht vooi
tijgers; dat was alleen goed r-;-en ervoor
voor wild op twee ] beenen., Zy
bestemd!
ondanks het feit, dat ze
bezat er niet één
midden tusschen roofdieren en niet minder
roofzuchtige menschen woonde. Enfin,- dat
•

.

'•

I.

—

:

—

4

—

*

.-,

•->

.-

..

—

v

—

•

•

.

*

heen verdrongen. Met "haar donkere; volle
stem sprak ze hen toe en bijna onmiddellijk
üok het starre angstige van hun gezichten
weg en begonnen ze haar bevelen rustig uit
te voeren. . •
3 '
Het boschje, waarin hét lichaam lag, was
een v\jf en twintig meter lang. Ongeveer
middenin groeide een struik, dien Ruth als
geschikt voor het doel, waarvoor-ze hem
noodig hadden, aanwees. De binnenste takken werden weggekapt, zoo,'dat er ruimte
.ontstond, groot genoeg voor twee ménschen
om .zich te verbergen en rondom meer takken in den grond gestoken om het scherm
•wat breeder te maken»!
».■•'*
'»We gaan er nu meteen in ritten," vertelde Ruth David.; „Ik heb den'mannen gezegd, dat ze heel rumoerig moesten aftrekken. Dan denkt het dier, dat we weg
tn dan komt het terug om verder te eten."
„Als u eens met ze mee terug ging!'.' opperde David. „Het zal niet meevallen...
daar in dat boschje... ze zit ons onmiddel.
lp opde huid."
„Dat is het juist Het scherm is maar
zoo-zoo. Dat moest het zijn, anders kunt u
niet schieten. Als ze te dicht by komt,
ziet
ze de schittering. van. flen 100p ..'." en dan
pakt zé meteen aan. We moeten schêip de
wacht houden "en haar neerschieten, als ze
bet open terrein oversteekt En daar zijn er
twee voor noodig."
.
David protesteerde niet langer. En'geen
halve minuut'later zaten h{j en Ruth'ii>eengedoken in het boschje. De stilte van de
wildernis viel bijna met voelbaren druk over
hen heen. Toch waren'ze niet alleen.-Kleino
schitteroogen sloegen hen vanuit het 'gehladerte.boven .hun hoofd en het gras 'aau
*
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hufa voeten gade. En in de" met' rood
bespatte bladeren lag iets, dat luide om
*.
".
.«.
,',
wraak riep.
■;•
.-■■.."
, Die 'eerste ' oogenblikken
waren'\, do'•'•
vreemdste' uit Davids leven.' Een half uur
vroeger had hjj niet geweten, dat Ruth
Ferris bestond
nu zaten ze zq aan zy in
een bÓßchje, voelde hjj de warmte van haar I
schouder tegen den zyne, rook h\j den weiriekenden geur ,van, heur haar. Door? de
openingen in het gebladerte tuurde hjj strak
naar het openterréin aan den anderen kant
1
van het kreupelboschje..'
.'
Opeens ritselde het in'het onderhout, een
meter of tien van de plek af, waar ze zaten. .'.'
Alsdat.de tijgerin was, had zé hen qngemerkt beslopen. Een...,twee... drie keeren
achtereen hoorde Davi'd duidelijk een geluid,«
of een dier zwaar zyn poot neerzette. Maar
hoe mj tuurde* een flits van geel gestreept
met zwart zag hy niet. Met zjjn geweer ir
beide handen keek hy zyn metgezellin vra'•
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;

aan.,
■
Ze zat met half dichtgeknepen óogen" te
■luisteren.
Haaf lippen'weken even vaneen;
gend

•

<

maar haar gezicht was heel rustig. Opeens V
schudde ze het-hoofd, 'v
; „Wat zou het zyn V' fluisterde^.,
„?Jiet,de tüger," tlui'sterde ze terug.
„Klien maakt niet zooveel leven." •''
i.Maar het is iets groots...- Hoe komt het,A
'-'
,v
£at we het niet zien?"
*
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leven der natie: onder; deze • buitengewone
omstandigheden te kunnen herstellen. Bij
wet zou
toegestaan," 'dat prgzen
en loonen; zoowel 4 als vrachttarieven en
inen uitvoerrechten vastgesteld
Hierdoor toont de Regeering, dat zy vastbesloten is om individueele j belangen geen
spaak in' het
te
steken -in , de
reconstructiepolitiek en'-. geen zeggenschap
te verleenen over. maatregelen, die als ge.
volg van den oorlog getroffen moeten worden.'-De Regeering bewast daarmede, dat
zy niet „voornemens is,- de1 politieke beginselen van de natie .prijs te geven.
De = wet, die aan de regeering volledige
volmacht moet verleenen; zoo wordt verklaard; moet uitsluitend beschouwd worden
als een noodmaatregel en zal niet permanent van kracht blijven.ö
■;;,
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S'punt

aangevangen.
;.•
twijfel onttrokken.'■ j
van
krachtsbekken
welks
Oostelijk
in
volk,
bet
'"het Amerikaansche
sché successen
Volgens de
woorden van Risto Rytl
inspanningvoor het lot der menschheid met kortgeleden tot' président van Finland ge '
de Middellandsche ièe? Wij tasten op die
den dag meer gewicht in' de'schaal gaat
punten volslagen in het duister, begrijpen,
kozen/ is het pad van de Finnen „nauw en
leggen, is toegerust met 'n behoorlijke dosis vol doornen".
dat deze onzekerheid in Hitler's voprdeelis
'■■'."
Xjr:
maar houden ons daarbij steeds voor oogen,
gezond verstand. ■« Er zijn uitzonderingen.
Finland,
De
toekomst
van
werd
in don
, Orfdanks alles wat gebeurd -is, volharden
dat Engeland, ten volle is voorbereid én
Ryti
kere
kleuren
zelfs
geschilderd,
door
verrassingen derhalve uitgesloten,zijn. .
sommigen in hun dwaling en zelfbedrog,
nog vóórdat hij wijlen i Kyosti Kallio t als
kunst
om
te
versluiezoodat
Britten
zijn
bedoelingen
ondergraven,
goeden
zou
de'
Hitler
zien
als
man
van
in ■ en blijven
De
een rede, welke hij
wanhoop neiging zouden gaan vertoonen ■ wille en apostel van een nieuwe leer. met president opvolgde. In
ren verstaat Hitler'-in de perfectie.'Ter
1
December,
op
6
Finschen
den
Onafhankeweet
tegenstander
van
den
om
en
misleiding
hü
het bjltje er maar bij neer te leggen een waardeerbaren geestelijken inhoud,
waarschuwde hij het
en 't met Hitler op een accoord te gooien. niet hen hebben Hitlér's agenten
en Ejj lijkheidsdag, hield,
zich zelfs geheel fictieve voornemens te lavolk, dat de tijden van lijden en van ontten toedichten. Hg fabriceert ze zelf.
Het is bij eenig nadenken duidelijk, dat zijn ongemeen talrijk—.vrij spel. begnipt beringen' nog niet voorbij waren, en dat
Ook daarin schuilt eenig voordeel voor de voordeden, die een dergelijke, vrede zou
de
meerderheid
groote
Maar
den bezitter van hét'initiatief,'en Duitsch- afwerpen,
waarom het gaat en beoordeelt het vredes- Finland -:nog niet buiten de gevaarzóne was
volmaakt'illusoir
Dé
zijn.
vooruit te buiop zijn juiste* waarde; omdat hun beland.
land is in staat om
naamste en meest verraderlijke bedoeling is gejammer
Voorts waarschuwde hij de natie eventen omdat het een centraal gelegen land- het
vóór
duidelijk
oogen staat, dat dé ' vrede,
winnen van den slag om de productie,
eens'vdor de illusie, dat alle moeilijkheden
macht is.Mn iedere richting kan uitvallen het teweegbrengen
heeft,
té
of
is
de
vrcte
bieden
dié
Hitler
van een stagnatie of in
en daarenboven de overheid alle kanalen
die de os onder hét juk geniet......... of die voorbij zouden zijn,'als-de oorlog onder do
geval van ernstige vertraging in"
ieder
groote mogendheden maar eenmaal' geëin.
van nieuws en informatie ten volle contro- industrieele mobilisatie en -de..herbewape-de van het graf.,
'«''• ' ;:
■' ,'
digd zou zijn.'*leert.' ■"■■*
Amerika,*
ning; van
Het is de* krachtsin:
Intusschen bestaat èr nog een ander ge- spanning
woorden werden aldus begrepen,
,'*•-'•
""-.
:,,•■
van dit land, die de Dultschers het
.-■
■*-..■. :' datRyti's
bied, waarop Duitschland desgewenscht er- meest vreezen.
ze
een
aanwijzing waren voor zijn vasDit industrie-centrum
is
toe kan overgaan om den eersten klap toë voor hen onbereikbaar,
te
vertrouwen'in
het volk en'dat hij geen
bovendien wete brengen. Het is nml. niet alleen hét ei- ten zij,* dat
loofde, dat dé menschen zich nu, hersteld
tot
veel
grooter prestaties
het.
gëvechtsterrein, het rslagveld,
genlijke"
hadden van den schok van Maart 1940.
in staat is dan waarop zij zelven kunnen howaarop de krachjtmeting tusschen de bei- pen.
Toen:de vredesvoorwaarden óp 13 Maart
zoolang
Engeland
Tenminste
erin
de partijen plaats heeft, van welker uit- slaagt om hen
gepubliceerd, was' iedereen vervuld
werden
vloot
een
op
met'zfo'n
afstand
slag de gedaante, afhangt van. de wereld, te
van
datgene
houden.
wat verloren was x'gegaan.
Door een schot in zijn bed gedood Daarnaast' viel,al
waarin toekomstige geslachten zullen hebZoodra
het andere in het. niet.
er.
echter'éeh
vrede-door-vergelijk
ben te leven. Want tegelijk daarmede en tot stand zal zijn gekomen, zal de herbehoop was vervlogen, hoevelé óf,
Hoeveel
Washington,
(Reuter).
10
Febr.
Generaal
wordt
toch weer afgescheiden daarvan
fers 2 schenen vergeefs" te zijn gebracht
wapening van de V.S. in de verdrukking ko- Krivitsky, die
naar verklaard wordt
strijd'gevoerd op het gebied zoowel van de
Thans, 10 maanden later, wordt het'groqta
men.
Dan
staan
de
Sovpolitie
in
vroeger
geheime
deuren
chef
van
de
wagewijd
open
productie als.op dat van het transport \
voor „wishful thinking".
aangeIs
werd
dood
verlies nog wel gevoeld.na'uurhjk,
geweest,
jet-Rusland
maar
vóór
gespaard
te
blijven
'Het is in de hoop
. troffen, terwijl geconstateerd Is, dat
zijn
men
richt de oogen toch weder meer op de
de bezoeking om gedwongen aan den strijd Q>- Van onder tot boven zal Amerika wor— '
■;.
den volgesmeerd met de giftige honing dood.werd veroorzaakt door een schot,—- toekomst. 7\
met de wapens te moeten deelnemen, dat
proWaldman,
verklaart
Louis
een
aldus
om
aangegord
heeft
de
der
Duitsche
met
wa-.;
propaganda en
Amerika zich
fantasDe apathie verdwenen.
Washington.
tische verzekeringen over de oprechtheid cureur te
pens en de schepen in steeds toenemende
de-generaal
Gemeld
wordt
dat
den
naam
Het
heeft
herstel
'intusschen ook weder
hoeveelheden te leveren aan Engeland en
der Duitsche intenties. En de gevolgen
oude
en oude afgunst. naar
zullen niet uitblijven: van de zwaarden Samuel Ginsberg droeg.
de overige democratieën. Maar het feit ,aU
Waldman deelde mede, dat hij het bericht voren gebracht, die gedurende den oorlog
keert de Amerikaansche industrie weer
leen, dat het verwacht hun daarmede'de
vergeten 'en vergeven schenen.
ontving van detectives, die hém vertelden, geheel
zege op den Hun mogelijk te maken, maakt
tot de ploegscharen terug. :
Krivitsky
doodgeschoten,"
zich
zelf
had
men
dat
Maar
beschouwt dit juist als een
Amerika tot actief deelnemer in de zedelij- i, Maar de Duitscher zal zijn doel hebben
'.
hij
geloofde.
hetgeen
hoewel,.het
echter
niet
goed
teeken,
nieuwe zorg' vo"or
beginke worsteling, die het levenwekkend
bereikt, hij heeft tijd gewonnen en in
Waldman verklaarde dat Krivitsky heeft het Gouvernement met zich brengt Want
sel is van alle materieele pogingen om de fabrieken wordt er 'n extra schopje op z\jn
gemét het Amerikaansche „Fe- tegelijkertijd bewijst het, dat de apathie
Duitsche aspiraties te fnuiken en den Hun legd. De geslonken olievoorraden worden .samengewerkt
en de lusteloosheid, van den tijd, die op
de grondige afstraffing te geven, zonder opnieuw aangevuld, nieuwe onderzeeërs en deral Bureau of Invéstigation".géneraal
KriEeriige jaren geleden kwam
den oorlog-volgde, overgenomen.is.
welke de menschheid.geen toekomst heeft.. bommenwerpers overeenkomstig de jongste
vitsky in Amerika en bracht later een be- s De gebeurtenissen .in de Baltische lanOok in dezen zcdelijken kamp geeft het ervaringen op stapel gezet Aan de Duitsche zoek aan Engeland. In Oc'ober van het vo- den .hebben de overtuiging versterkt,
dat
bezit van het initiatief een belangrijken economische overheersching van
Spanje, (rige jaar keerde hij echter in de Vereenigde de s'rijd niet vergeefs
gestreden
en
niet
is
en
den Balkan paart zich het gezag Staten terug.
van Italië
voorsprong, hetgeen de leiders
■ y
een' „diplomatieke ■ blunder" is geDuitschland. zeer goed hebben-begrepen van den overwinnaar. In; Afrika, en, wat Krivitsky legde in Octobér 1939 een..ge-, slechts
weest,
zooals
de! vijanden van het huidig
." en waarvan zij op de meest geraffineerde nog erger is, in Zuid-Amerika moet op een tuigenis
af voor de commissie voor net be- regiem in Finland trachten aan te toonen.
'i
geweldig
commercieel
en
en onverwachte wijze gebruik' hebben wefinantieel offensief strijden van" niet-Amerikaansche activiteit
zijn
ten te maken. De agitatie voor vrede & worden gerekend, en Duitsche invloeden zul- van het congres. Hij verklaarde met'Sta- .; De' tien maanden, dié .verloopen
eedert
den
„Vrede
van
Moskou"
en
len
■ die
sterker nog dan thans reeds het geval
• tont prix, de handige aanmoediging van
lin te hebben gebroken, daar hij.weigerde aan- Finland . een
is,
tiende
van
zijn
voelbaar
zijn
massa,
deachter
de
Japansche
argclooze en goedgeloovige
agres- actief deel te* nemen aan de zuivering van
j
die ter goeder trouw meent, dat terug- sie in het Verre Oosten. Er behoeft niet de communistische partij'in de jaren 1936 nationale vermogen en een van zijn mooiste havens kostte,- hebben niet slechts de
keer • van normale toestanden i, tot voor- veel tijd te verloopen voor de Duitsche voet- <en 1937.
v
grondslagen" van ; den ".?. wederopbouw gewaarde heeft het sluiten, zoo spoedig liio- stap weer langs den aardbol dreunt -en
bracht, doch hY vele 'gevallen is men reeds
gelijk, van een vrede met Hitler, door overal de. Duitscher ten tooneele verschijnt,
EVACUATIE
arroganter
en
met
dien wederopbouw begonnen.
baziger
is
dan
onderhandeling en vergelijk nota bene.
ooit. Want zijn
een der tallooze verschijningsvormen van doelstelling: wereldheerschappij, heeft geen
uit Amerika Belangrijke wetten, zooals die, welk<»
vertrekken
schadevergoeding —oor , oorlogsverliezen
het initiatief, dat ook op politiek" terrein verandering ondergaan. De „vrede" zal niet
8
Febr. (Domei).: Een speciaal beoogt, de wet op een kapitaalsheffing en
anders
—Tokio.
dan
wapenstilstand
een
steeds
aan
te
blijken
'nóg
de zijde der dictaturen
is. Voor iedere verrassing is op dat ter» zijn, een reculer pour mieux sauter: Hitler telegram ain de'„Asahl Shimbun" uitNéw de.wet op het opnieuw in orde -brengei
einde, Maart de eva- van de
•4 rein nog ruimte. lederen dag dient men er, zal alleen even uitgeblazen hebben...
dan York verklaart, dat
ontvolkte. streken, zijn door',' de'
Vrouwen en kinderen Diet aangenomen.
Japanschei
om een voorbeeld te noemen, op voor- gaat 't er weer op los.
cuatie van
huizen, door
Alsdan bommen vernield ofDuizenden
bereid te zijn, dat als gevolg van dé ein, door het vuur verDat Is de oogst, die de vredc-door-ver- uit New York zal plaatshebben.
Japandelooze Fransch-Duitsche onderhandelinnietigd.'ziin. herbouwd ên voor tienduizengelijk belooft. Het is voor de hand lig- zullen 150 leden van gezinnen van
gen geheel nieuwe perspectieven worden
gend, dat Hitler er graag iets voor over | sehe zakenlieden'en bankiers uit New York den vluchtelingen is,
tenminste vporloois
geopend, welke ook op het verloop der
pig. werk en onderdak 'gevonden.
heeft om zijn programma even te onder- i vertrekken.' Vo°r de evacueerenden
. krijgsbedrijven van overwegenden Invloed
Van htt,begin af aan was het duidelijk
breken voor de toediening van slaapuek- reeds passage geboekt op jde „Tatsuta
die 27 Maart de „Nitta Maru", dat de buitengewone problemen, welke de
'.
kunnen zijn. .'
'::i'.v.tv
kende middelen. Die hebben hun uittver- Maru",
die op 11 April van Sari Francisco ver- corlog schiep, slechts door buitengewone
Maar het is en blijft het vredesgepraat
king op 'n argeiooze menschheld
nog trekt
middelen opgelost konden
worden.' De
nimmer gemist, en hun effect zon nog been al wat daar aan annex is, waarmede mits
in het telegram wordt deze maatregel maatregelen tot herstel en wederoDbo?iw.
vorderd zijn door 'n quasl-edelmoedig
verstandig gehanteerd
en op'dat .gebied
aan het. in snel tempo afwelke 't Gouvernement,moest treffen, hebheeft Hitler van niemand iets te leeren
abandonneeren van bepaalde bezette ge- toegeschreven'
volume
der zaken van Japansche ben hun invloed op hefi! de natie ' sterk
bieden, waar overigens de economische en nemende
onafzienbare'voordeélen kunnen worden beals gevolg van den doen' gevoelen' en moe3tcn' derhalve
haald.
een
politieke s'.eunpunten van
Duitschland firma's te' New York'
op zeer
zoo talrijk en zoo stevig zijn, dat de Hun, Amerikaanschen economischen druk
sterken terugslag op het gansche ecoToen Musaolini zyn ongelooflijken blunsituatie ; 15 nomisch, sociaal en politiek leven van- de
der-in Griekenland, waardoor Engeland in
om zich er te handhaven, slechts af en Japan, en verwacht
verergeren.
Op.
'dezer'nog
zal
dien datum Finnen veroorzaken.
het' Midde- Oosten in het voordeel kwam,
toe .een bedekte bedreiging behoeft ie
op den . uitvoer
embargo
nog niet had begaan, bestond er alleszins
treedt
het
n.l.
laten hooren.
■
Het politieke stelsel
reden om te vermoeden, dat er tegen het
van olie en benzine, aangekondigd in .de
Het recept is thans bekend. Wie er iets proclamatie van president Roosevelt van
eind van het vorig jaar een Berlgnsch vresommige
streken
In
wordt twijfel uitgedes-offensief in de maak was. Aan gewoon- voor voelt om Duitschland aan een uitge-- 5 Februari j.l. in werking.
sproken bij de, vraag of-het vroegere poli :
lijk goed ingelichte kanten gingen stem- stelde emdoverwinning te helpen, behoeff,
tieke stelsel in staat zal zijn om de natie
men op, die spraken van zeer edelmoedige slechts in 'te stemmen met het koor. dat om RADIO VATICAAN GESTOORD door deze zorgvolle tijden heen te ,
helpen,
voorwaarden, die Hitler bereid was om aan vredé-dopr-vergelijk zeurt
Hij draagt er '
Die politieke partijen, dit. steeds" hebben ge(Reuter).
9
Februari
ver„Wij
Londen,
Engeland aan te bieden. Hifler zou naar dan naar vermogen toe bg om Hitler''n
aldus de omroe- sympathiseert! met de'fascistische
luid daarvan de heerschappij in 'Midden Eu„dijk van 'n kaart" te geven, die.straks op- zoeken onze luisteraars''
van
"Radio-Vaticana
heden geda-' selen, eischen strengere,controle'"' op he":
per
ufeen
ropa behouden, maar Frankrijk mocht regelegd groot slam garandeert.
•'.
ne mededeeling —„ons té excuseeren voor economisch leven en grootere mdcht' ' van
kenen op herstel van zjjn onafhankelijkheid
Wie het tegenovergestelde
wil,
wie hét feit; dat wij zoo langzaam spreken en de Regeering.
'*■'•*-,
en zou er met afstand van enkel Elzas Lot- brandt van begeerte om Hitler ten val té voortdurend herhalen, doch gedurende eeni- . Twee, eerst onlangs opgerichte, natioharingen behoorlek af komen. De mogelijk- 5 brengen, om de schanda der vernedering en ge weken is Radio Vaticana door een on- naal-socialistische groepen, gaan nog' veel
heid was niet uitgesloten, dat ons land en enteermg in- Duitsch bloed uit te wisschen,
bron gestoord geweest. Wij hebben verder en willen het parlementaire stelsel
België de Duitsche bezetting zouden kwijt | om den Britsehen tegenstand te voeden op- bekende door de lucht gezonden wat
nooit
iets
niet doen verdwijnen.om plaats te maken voor
raken, mits slechts waarborg aanwezig v/a-, dat 't initiatief blijvend" naar hun kant kan in overeenstemming was met de wet der het beginsel van een „leider".
re, dat een pro-Duitsch-georiënteérde re- i worden verplaatst en de Weg wordt" vrijge- natuur en van God en geen berichten, waar■ Maar noch in het Parlement, noch in de
geering aan het bewind zou komen. Duitsch- maakt voor een niéuwe dageraad en ónbe-. van wij niet tevoren het onomstootelijk be- Regeering
beschikken deze groepen over
land zou voor zichzelf niet meer opcischen dreigde'vrijheid, voor' hem bestaat
geen wijs gekregen hadden. Wij concludeeren, dat voldoende macht om eenigen politieken omdan teruggave van de vroegere Duitsche ko- andere keuze dan opvoeren, tot de grenzen het een manoeuvre was van' bepaalde men- mekeer in'dé huidige politieke verhoudialoniale gebieden, en ter compensatie vart van haar spankracht, van de, Amerikaanschen, die vreezen, dat de waarheid ge- gen waarschijnlijk te maken. Dat f wordt
Italië niet meer vragen dan Tunis, Djibouti sche productieve capaciteit.
hoord zal worden en het werk-van machten, aigemeén als juist toegegeven.
en" een aandeel in het beheer over het SuezDuitschland is ongetwijfeld nog tot veel \ die slechts veinzen, licht te brengen, mach• Maar aan den anderen-kant wordt
ook
kanaal. Redelijker kon het al niet. I'Mjj in staat en zal ons nog menig benauwd uur f ten van de leugenpropaganda".
erkend* dat het Gouvernement grooter
'

v

"

Met den wederopbouw is

j i I

|

Hyper-gevoelige menschen; die,
ten diepste bezorgd over het lot der
menschheid, die zij in hun verbeelding naar
een peilloozen afgrond-gevoerd wanen, niet
ophouden mét vragen om een eind aan het:
gruwzaam bedrijf te.maken. Vrede ishun
leuze, vrede tot iedérén-.prijs..Alles beter;
dan voortzetting van deze bloedige worniet is te zien.
| Bteling, waarvan het eind
Met volkomen waardeering -voor hun
goede bedoeliifgen moet worden vastge• Bteld, dat hun geestelijke instelling op dit
star eenzijdig en daarom zoo" gevaarlijk is, omdat zij hen ontoegankelijk maakt
voor argumentatie. Op dien vredeswil stuiten alle argumenten af; Dè aanhangers van
de vredes-leUze zien wel 'n enkelen boom,
staren zich' blind
Snaar niet het bosCh. Zijoorlogvoerende
par"op denwensch om de
tijen te brengen en te bewegen om doos een
vrede-door-vergelijk'een eind té maken aan
het krijgsbedrijf, maar zien voorbij, dat zij
daarmede in de kaart van Hitlep) spelen.
Want het is alleen op deze-wijze voor hem
„practisch mogelijk om later zijn slag te
slaan. .
Inderdaad zou niets onder de tegen»
den Fiihrer beter te
v woordigheden
komen
dan
de gelegenheid ,om
pas
*■
met zijn huidige en eventueel latere tegenstanders aan de groene tafel'plaats
te nemen, de rol van den grootmoedige
te spelen en zich de inschikkelijkheid zeist e
;-v. ve te betoonen. Het zou zijn zooveel
reculer pour mieux sauter zijn, en niets
ligt hem beter dan een huiltoon en het
. strooien van zand in de oogen van het
uitverkoren, slachtoff er vWant dat de an—■i deren —en te zekerder naarmate zy
meer geloof zouden hechten aan'de oprechtheid van zijn beloften r vroeg of
laat opnieuw aan de beurt zouden ko-,,
"■ •
men voor de grondige afrekening, is voor
geen twijfel vatbaar. Voorwaarde daartoe
is slechts het tijdstip, waarop de huichelaar zich sterk genoeg zou gevoelen om
.opnieuw-het initiatief, maar dan het initiatief in zijn vollen omvang, té nemen.
Het bezit „van het initiatief is een der
, grootste voordeélen in den oorlog, wellicht
impliceert dei zelfs het grootste, omdat het
wil en de macht tevens om »een offensief te
• ontketenen, en de kans schept om '. dei!
vijand te dwingen 'diens,, strategie naar de
eigene te regelen, in plaats, van genoodzaakt te worden zich naar het spel van den
,
vijand te richten.
De totalitairen hebben vanaf het begin
der vijandelijkheden de beschikking over het
initiatief gehad, goed beschouwd eigenlijk al
jaren van te voren. Omdat zij dezen oorlog
.hebben gewild en erop aangestuurd. De Italiaansche inval verbrak deze betoovering.
Dit specimen van krijgskundige imbecili-.
teit stelde de Britten in staat om aan de
, «As-mogendheden het initiatief'Hit handen
te wringen, althans in het gebied van de
.Middellandsche zee, en het is nu maar de
■vraag in hoeverre* onze groóte bondgenoot
erin slaagt om de dictatoriale vennooten te
nopen om naar zijn pijpen, te dansen. Voor
Duitschland is in dit verband thans het probleem- geworden om uit te maken hoever
het gaan zal om het' op zijn grondslagen
Wankelende Italië de behulpzame hand te
;'
' bieden. Maar teVens zal Duitschland
zich
daarbij hebben af te vragen in welke mate
deze bijstand het feit, dat het over het ini' tiatief beschikt, zal aantasten. Op het voornaamste krijgstpóneel toch, het Atlantische,
waar men is 't daar algemeen over eens
w-, de eindbeslissing zal vallen, heeft Hiller
het initiatief
in handen.
nog
Wat er .tot dusverre met betrekking 'tot
Jtalië gebeurd moge zijn hoe ongenadig generaal Wavell op Müssolini reeds heeft los.
gebeukt, in Lybië en nu weer in Ethiopië,
• én dit vermoedelijk in de naaste toekomst
iiog eens dunnetjes over zal doen, dit verandert niets aan het feit, dat- Hitler tegenover Engeland nog zelf aan het. bod is, en
over het.' onschatbaar voordeel van het iniS
tiatief beschikt. •
>^SÏS D
) \ Waar zal de volgende Duitsche klap vallen?,, vraagt men zich af. Zal, onverschillig
, wat er met Italië gebeurt, een beslissing in
Engeland en op de Noordzee worden geforceerd? Moeten wij ons voorbereiden'op den
stoot naar Gibraltar, een poging om
de
Fransche havens aan de Noordkust 'van
Afrika in bezit te krijgen teneinde een tegen•
wicht te krijgen van de Britsche en Griek-

de'tegenwoordige President," aan het bewind kwam; eischte hjj blzondere ■ volmachten om het : economisch
Ryti,

;

■. menschen,

eigen land en al die

anderen, die luisterden naar het zoet geheeft het gevaar
fluit van den vogelaar,
v
der Hitleriaansche hypnose "aan iederen

-

Voordat

:

os onder het juk!
Er bestaat ;in Amerika een groep van

Amerikaansche Tsjecho-Slowakije, ons

politieleen zin naïevere

| volk kon het al niet anders, dan dat alleen do mogelijkheid al van -dergelijke
schoonschijnende aanbiedingen, indruk
moest maken. Minstens genpmen kon het
stichten van verwarring ervan redelijkerr wijs'worden verwacht, en daarom,
en
daarom alleen, was,'t begonnen. Men spel ■ culeerdo erop, dat zulk een aanbod van
een'„rechtvaardigen'' vrede, vrucht van
onderhandelingen, de fundamenten . van
den Amerlkaanschen steun'aan Engeland

vrijheid van handelen behoeft, ; om de problemen,-,, die ruit *V'ica". huidigen «stand van
zaken voortvloeien, torkunnen oplossen.

,

Amerika
van den

"

Vredesgejammer van sommige naïevelingen
Hitler vrede is de vrede

FINLANDS
TOEKOMST

De bedoeling van een en ander was wel bezorgen, maar een beslissende overwinning
zeer doorzichtig.'Niemand in Europa in' kan het alleen dan behalen wanneer Hitler
.gek genoeg om dergelijk geleuter" ernstig ; gelegenheid krUgt oïn op adem tekomeu.
te
Men is daar door schade "en Het komt er slechts op aan hem die kans
schande wijs geworden. Maar op het, in "te benemen: het voorbeeld van Polen,

1

Géén vrede door vergelijk!
in
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vormen.
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:

veranderd? Wat schuilt achter dit perfec-

te Duitsche
|

bedrag?

Eendeel van dit antwoord is ie vinden
; In een pamflet van drie bladzydcn
dat
, iedere Duitsche soldaat bij zich'
moet
) hebben. Een van myn vrienden die. er een
heeft gezien zegt dat het een beschrijving
Is hoe de soldaten zich overal en onder
] alle omstandigheden hebbén te gedragen:
»n het hulsi.jraar z*j zyn Ingekwartierd/ 5n
den winkel,»in de train, In den trein, In
; het restaurant, In. het, café, hoe hij
op
straat den weg moet vragen, en . zoo
;'■ 'voorts. Hy heeft strlct opdracht om pardon en merci te zeggen, en tegen
Vlaamsch sprekenden alstublieft en dank
u. m In de'puntjes moet hy correct bltf-

(

„

'

'*

'.

'

;;

.;

'»H'n'

verbaasd en vertoornd over de wijze waarop de
bevolking hun neerbuigende
hoffelykncid
bespottelijk maakt.

'

~

'

>

'"

~

.

•'•
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De Duiteche,,hoffelijkheid" komt"

Kaleidoscoop

gehouden, engels Sprinkhanen, hebben zij
niet veel overgelaten. Hun distributiekaarINDISCHEWNAR
ten' verschillen van de burgerkaarten, zij
LYBIE.
v z|j;betalen met de
koopen en koopen, en
1
vervloekte papieren marken. Zy verzette;! ï" Over,de.wenscbelijkheid om"lndië milU
zegt
zich krachtig tegen het woord „requisittfj'V tair in "Lybië te vertegenwoordigen
.''.
'
,*>
de
Loc:
zy „koopen". Ik vermoed dat er ergens een
Wij willen er *bp aandringen, dat Indië
verschil .schuilt,/ maar de bevolking • van
Brussel heeft dit verschil , nog niet in . de van elke gelegenheid gebruik make om met
gaten. Da conversatie in allé kringen der eigen oogen te zien en met eigen ooren, te
g

*

.

-

conserven

Week na weck, maand in maand cit
heb ik de voorraden van mijn land zien
' verdwijnen, niet alleen voedsel, maar alle
koopwaren, van autobanden tot onder.
goed. liet is onmogelijk een winkel bin. nen te trekken zonder daar een Dultschen
soldaat te vinden, notitieboekje en pollood in de hand, die .bezig is de nog aan' wezige goederen op te nemen. Eens hoorde.ik een vrouw bitter zeggen: „dit zijn
geen soldaten, dit zyn handelsreizigers".
. Een vriendin'van mij kwam mij op een
keer vertellen dat er geen zijden onderdo
broekjes meer waren: „zy"" hadden
voorraden opgekocht; en ik zelf was net
té laat om nog een haarnet je te krijsen:
een Dultsche soldaat was mij voor
geer
''alles
kocht
.wat
over
was:
weest, en
*.

-

*

blond."

(

hooren,
leerlingen zenden naar de beste
leerschool, d.i. de. leerschool van den modernen krjjg. Zelf gaan kijken! Er is in
dit tijdsgewicht nauwelijks een betere besteding van tijd, geld en moeite denkbaar.
;
Dat men het dan ook doe!.- v
—

*;

•

■

het
Daar'het voedsel schaarsch is, is
sociale leven thans beperkt tot de „thee"party, het is moeilijk om uit,te gaan door
de verduistering en het voedselgebrek', ct
dan gaat het gesprek soms.voor tijden over
de voedselkwestie. ." ,' -"-.. •
Eerst maakt men een hoffelijk complimentje aan de gastvrouw, omdat zij koek
presenteert, of Engelsche biscuits, en iedereen wil weten waar zy die vandaan hoeft
gehad; Het-volgende onderwerp van gesprek
is , het zware, smakelooze oorlogsbrood.
Dan merkt iemand op dat de smaak beter
i$ wanneer men het roostert, en dan'met
boter eet, doch de moeilijkheid is waar men
de boter vandaan zal halen. In het begin
leek hét of iedereen een geheim leverancier
voor boter had, maar vraagt men na, dan
blijkt het'dat de*man intusschen is gearresteerd, of dat zijn voorraad is uitgeput.

Op 1

genomen'doeltreffende maatregelen
kon
echter spoedig weder met'cen vrij geregel,
den aanvoer van grondstoffen worden gerekend, en aan het einde van het jaar kon
de grondstoffenpositie ,hiee te lande voor
onze industrie bevredigend worden

■
In Nederland is het'aandeel In den omzet van margarine en andere eetbare vettenen van oliën gehandhaafd en is de vernpemd.

"'.-..

koop een weinig gestegen.'ln" België "vertoont die omzet een kleinen achteruitgang.

Scandinavische landen

In' de

-

namen' de

December 1930 werd een interim- verkoopen.van margarine. inr/ hun geheel
dividend van 3% op de gewone a'andeelei genomen toe. In Nederhjndsch-Indië steeg
uitgekeerd. Een slotdividend zal niet worde omzet bykans tot het dubbele. Ook de
den uitgekeerd. Over 1938 werd in totaal in deze landen behaalde financieele
resultaten zgn bevredigend. "'.■
j;: ' ' ■
P/2% betaald.
Het jaarverslag heeft,
in tegenstelling , Het bedryfr der Unoxfabrieken te Oss
tot vroeger, niet meer op béide maatschap- ontwikkelde zich op gunstige wyze. De
pijen betrekking.
*'.;"■',■»
omzet neemt gès'.adig toe, evenals,de"be■>
'
Tusschen beide maatschappijen bestaat haalde winsten.
thans geen andere band dan de tusschen
Nadat in vorige jaren alle margarinehaar gesloten „Equalisatieovereenkomst." belangen van het concern-Unilever in NeTen, gevolge van den oorlog is het niet derland, Nederlandsen Indië, België en
mogehj'k een geconsolideerd overzicht sa- Scandinavië by de yennootschap waren'
men te stellen.
geconcentreerd, is* in-1939 overgegaan tot
. Na aftrek van de dividenden opten'overeenkomstige
alle
concentratie van de
soorten preferente
welke by wjj- zeepbelangen van Unilever in Nederland,
ze-van halfjaarkjksche interim-dividenden Nederlandsch Indië, Zweden, Denemarken
'*

,

',•>.'

.

„.

..

reeds op lJuli 1939 en 2 Januari 1940 tot
een bedrag van in totaal ƒ 8.582.680 werden
uitbetaald; is een bedrag van ƒ 25.552.613
voor verdere verdeeling beschikbaar. Hieruit is reeds óp 1 December 1939 eén interim-dividend van 3% op de gewone aandeelen ten beloope van ƒ 5.152.500 uitgekeerd waarna-nog ter beschikking overbkjft
ƒ 20.4Q0.113.

Tweede N.I.A.U.

,

;

A

en Finland, Daarby

heeft onze vennoot-

schap het geheele aandeelenkapitaal ver.

worpen van Lever's Zeep Maatschappij N.
V., waarin alle zeepbelangen ïn Nederland

en. Nederlandsch-Indië

:

Blijkens de door den Taad van bestuur
op *4 s Mei jl. gepubliceerde , mededeeling,
lag het op dat tijdstip in het voornemen
van den raad een slotdividend van 3V4%
op de gewone aandeelen voor te stellen,
waardoor het .totale dividend op die aan;' Morgenmiddag wordt de tweede
N.I.A.U. deelen over het boekjaar 1939-0p'3%%'.-? ' O = ':-}£
marsen, afstand 20 K.M. geloopen. De start zou worden.gebracht..
Onder normale omstandigheden "zou
.van het S.A.B. veld aan de Prinses \Beatrixlaan heeft om'half vier plaats.
de uitkeering van een zoodanig, slotdividend, waarmede een bedrag van ƒ 5.851.875
De te volgen route is als volgt:
zou
zijn gemoeid, met het oog op de beS. A. B. terrein, Prinses Beatrixlaan .'-—
haalde
winsten volkomen gerechtvaardigd
Polbniaweg
S. M. 'Alrasjidweg
Paleisgeweest.
Gezien echter dé wijziging ia
zijn
weg
Hakkastraat
Wilden
algeheelen
toestand, welke voor; one
Sérdangweg
helminastraa't
Boolweg
land
is
als gevolg van de geingetreden
Laboeanweg
richting Poèloe Brajan
links af onderneming •; Helvetia
i beurtenissen in Mei jl., meent de raad van
schietterrein— Soengei Sikambing
Bin- bestuur thans zijn oorspronkelijk voorstel
djeiweg —Bentengweg
Kampementsweg tot uitkeering van een slotdividend op de
•gewone aandeelen der., vënnoo'schap niet'
Manggalaan
Burg. Mackaylaan
S. A. B. terrein!'
langer te mogen handhaven.. Met het oog
:.'.;
V
op de onzekerheid omtrent'de gevolgen,
■„
Deze route is af te leggen in maximaal welke de wijziging in
den algeheelen toeI 5 uur en minimaal 3 uur 5 minuten.
stand voor de ontwikkeling van de zaken
der vennootschap in de naaste toekomst
met zich kan brengen en in verband met
de onmogelijkheid om over bepaalde door
de vennootschap in het buitenland aangeFINANCIEN houden
direct opeischbare
saldi te beschikken,
de
raad
bestuur het
acht.
van
THEEMARKT BATAVIA
niet in het belang der vennootschap voor
Güselman & 6'eup deelen het i volgende de uitkeering van een slotdividend op de
Thee Markt Rapport,, van Batavia, d.d. gewone aandeelen gelden can de beschikbare liquide «middelen te onttrekken.
,
'11 Februari mede:
Het aanbod van ready partijen beliep in j Om dezelfde reden heeft de raad van
totaal ongeveer 12,700 kisten, tegen 8,400 bestuur opl Juli jl. het gebruikelijke halfgedurende de voorafgaande • week. ;De jaarlijksche interim dividend op de prefe.
kwaliteit was Wederom onregelmatig, doch rente aandeelen der vennootschap over het
lag over het geheel genomen beslist boven jaar 1940 niet' gedeclareerd" en het ligthét gemiddelde, voor den tijd van het jaar. voorshands'ook. niet in zijn . voornemen
De markt had een; vast en willig ver- daartoe alsnog over" te' gaan'. ■'*
' Voorgesteld wordt uit voormeld bedrag
loop voor alle soorten, uitgezonderd Dust
vin'ƒ 20.400.113 een bedrag van ƒ.4.000.000
en Fannings.
naar de reserve diverse belangen over te
Ordinaire tot gewoon middensoort Ge- brengen,
waardoor: deze- reserve 'tot
brokens ' waren flink gevraagd, tot \ a
1 cent hoogere prijzen. Spierige Gebroken ƒ 8.321.131 wordt verhoogd. Verder wordt
Peccos gaven een 1 stijging, van 1 tot 2 voorgesteld het reservefonds, .". groot
ƒ 105.000.000 ongewijzigd te laten.
cent te zien. t ■
-'..'.'■.'
•
Een bedrag van ƒ, 16.400.113 kan
dan
Voor
de betere kwaliteiten
Gebrokens
■
boekjaar 1940 worden
overgenaar
bestond zeer goede kooplust;-de prijzen bracht,hethetgeen
een vermeerdering
van
waren in vele gevallen. ongeveer 1 cent
ƒ 11.201.482 tegenover het vorige jaar be-,
hooger."
':
Fannings en Dust waren prijshoudend, teekent
De raad van bestuur heeft gemeend zich'
met weinig vraag.
den bystand te moeten verzekeren
/"Alle soorten bladthee waren sterk ge- adviseerende leden ten einde,, ieder van'drie
op zijn
vraagd
cent
en
prijzen stegen 2
gebied, den raad bij de leiding van
bijzonder
meer. . t
te
de zaken der vennootschap van advies
Termijnzaken: Coloury middendienen. Als zoodanig zijn benoemd de heeren
soort tot beste kwaliteiten Gebrokens, be- ór. H. Colhn, mr. Th. R> Fruin en mr. K..P.
haalden flinke omzetten, yoor! levering ge* van der Mandele.
r; ' '•...;
• .
durende Februari en begin Maart.
'.*'•' - ..,'
Van den Bergh en Jurgcni
Een belangrijk aantal transacties" kwam
Na aftrek van ƒ 953 886 (v.j. ƒ 933.220)
tot stand in ordinaire tot
middensoort,
op de obligatlclecning, behaalde de
Orange Peccos, voor levering
tot. 23 | renteden
Van
Bergh's en Jnrgens' Fabrieken
Maart
deze afdoeningen hielden ongevan
twijfeld verband met de/ aangekondigde . over 1939 een beschikbare winst
ƒ 7.620.191 (v.j. ƒ 6.793.446). Voorgestel.!
vrachtverhooging van 25%, naar de Verwordt, hieruit de volgende dividenden uit
eenigde Staten,
ingaande 1 April a.s.,
te keeren 5 l/ 2 % (2%) dividend op cumualsmede met gebrek aan scheepsruimte.
latief-preferente aandeelen, 6%
(onv.)
Prijzen NOMINAAL met uitzondering
.dividend op cumulatief-preferente winstvan Kampong Theeën. ' deelende aandeelen A, G% (onv.) . dividend op cumulatlef-preferent© winstdeeOrange Peccos ■
41/42 cent
lende
aandeelen B, 15% (onv.) dividend
.
S
42i/44*
gewone
aandeelen A, 10% (8%) diviop
Peccos
,
.38/39 • ;,
dend op gewone aandeelen B.
't »' :
-40/42,:
De dividenden op de preferente aanP.S. en Souchons .
38/39
deelen zh'n reeds geheel bij
wjjze van
W,','.»
.."••■',
39J/46
uitgekeerd.
interim-dividend
de gewoOp
Genroken Orange Peccos
36/37
ne
aandeelen
is
A
op
1
November
1939 een
.
.
.
'„
H
interim-dividend,
van
,betaalbaar
7V4%
„"..'
Gebroken Peccos
36/40
•

marsch

-

ondergebracht.

Daarentegen heef-, da vennootschap haar
belangen in landen buiten Europa, "met
uitzondering van die in r NederlandschIndië, aan andere tot het concern Unilever
behoorende maat schappijen i overgedragen.
Alle overdrachten zijn geschied tegen
boekwaarde en met winstgerechtigdhïid
van 1 Januari 1939 af, zoodat de revenuen
der verworven zeepbelangen reeds aan de
winst- en verliesrekening der vennootschap
over'*l93& ten goede >zjjn gekomen. Deze
revenuen waren bevredigend, i"
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FUNDAMENT VAN DEMOCRATIE
In een artikel over de democratie in
',
Het Nieuws:.
Toen het j paleis te Amsterdam, Jacob
van Kampen's onvolprezen schepping, eerilge jaren geleden onderzocht werd, bleek,
dat de fundamenten met de
drie eeuwen,
geleden ingeheide 13.000 palen,
waaróp
het werd opgetrokkeu, nog volkomen gaaf
en ongeschonden
Welke' verande"
ringen ook aan het. gebouw zouden worden
aangebracht, de; fundamenten behoeven
geen vernieuwing, omdat zij op gezondea
bodem haar solide methoden werden aangelegd." \\""'..-.- ■'..'••>
■' '
, Zoo ligt daar ook het fundament van de
democratie voor het' staatkundig bouwwerk van ons Nederland.' Hecht en sterk'
en bestand tegen den tand des tijds.
"

'

.

...

waren..

'

•

»
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OBDE!
HjSJ
De'Nederlandsche regeeririg verwerpt
met klem iedere, indeeling in een nieuwe
orde. Wat doet U om ónze orde te handhaUit de Loc:

.

ven.,
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DE KLEINE DEMOCRAAT.
Met dreunende pas treedt de schoolinspecteur de klasse binnen.
. „Heil!" brult' de. bende ordelijk."
„Heil!" snoeft de inspecteur, die ai gezien heeft dat een klein ventje zyn arm
niet zoo hoog opstak als de anderen en
het, „Heil", minder overtuigend deed klinken, dan wel verwacht kon worden.
„En..:..." zoo. wendt de inspecteur zich
tot dezen knaap, ;,hoe.oud ben je?" ~"
„Elf jaar",' antwoordt het ventje be.
:

,»

,;

het

best tot uiting wanneer, „zy" gaan. winkelen. Yana* de eerste dagen van de bézèttiuf*
hebben zij als een .sprinkhanenplaag huis

bevolking gaat óver gebrek aan voedsel.
Zaken als koffie, thee.boter, slaolie, boo T
nen, spek, kaas en sardines, en dd mees'e
in blik zyn nog slechts
varkens
herinnering. Koeien, paarden en
zijn by duizenden naar Duitschlandr' g«voerd. Melk is er alleen yoor'kinderen en
ouden van dagen. Eieren zyn haast niet te
I'rtögên.vVleesch is angstwekkend duur, -n,
het dagelyksche rantsoen is minder dan de
normale'portie voor" een maaltijd.,-De
Brussel3che huisvrouw brengt haast 'den
geheèlen dag door met het bezoeken van c'q
winkeliers en de markten, zy tracht hier en,
daar nog iets van haar gading te vinden.

-

C

hoorlijk.'

„Pas je goed op?"'- luidt dé formeele
vraag, die de verdere inquisitie inleidt..
„Ja meneer," is het te verwachten antwoord.
• „Zoo, zoo. En vertel me eens, wat ztyu
je politieke denkbeelden?!' ;
De elf-jarige, gewend politiek té bedrijven in den politiekloozen heilstaat antwoordt prompt dat htf een democraat
.

,

'

*

...

_

-.

is...

;.

,

.';

•,

.

•

;.,:••■•'

De Inspecteur kan zjjn ooren niet ge-

looven.

•

,

„Een democraat?" vraagt hy. „Hoor ik
goed, een democraat?! Maar waarom dan
; Een'dame veroorzaakte sensatie:
zy toch?"-„Wel" zegt
ventje,
„mtjn vader,
weet waar men nog oly'venolie kan krij- grootvader en het
overgrootvader waren ook
gen, maar ais zy den prys noemt:' twee democraten. En ik ben ook een demo'
pond sterling voor een liter, zakt de be- craat."
„Nonsens!" brult de Heil-inspecteur.
langstelling weer.,
Een andere gast wordt aangekeken met Stel dat je vader een bandiet was geweest,
je grootvader een dief en je overgrootvarespect, ja, met heilige vereering:
zy der
een moordenaar, wel wat zou jij dajL
bekent een Edanuner kaas te bezitten: z{jn geweest?!"
een hecle. En zoo- gaat het voort.
Doodsche stilte in de klas. . ;.•". i.\
„In
dat-geval zou ik een nazi zyn geMisschien is het maar goed dat de Brusselaars dit onderwerp hebben om over te weest!".
Dispereert niet
praten, want anders. was ér niets
meer.
waarover zouden zfl 'moeten converseeren?
'Er is, zooals het Bat. Nwbld. zegt, oe;i
Het Is niet veilig om de conversatie op voortdurende strijd over de vraag, wat Coen
den Koning.te brengen, want dé nteenin- nu precies gezegd heeft. Is het „Ende desgen loopen uiteen,'men is pro-Konlng en pereert.niet" of
„Despereert niet" bf
anti-Koning, en de gemoederen loopen ge- „Dispereert niet?"
ma&keiyk warm. Er zyn geen dagbladen, be-.
Een'tokohouder, die een bepaalde rekehalve de enkele die onder Duitsche con- ning al vele malen tevergeefs
had aangebotrole staan, dat zyn „ge-Goebbeliseerdo" den, schreef met groots letters
op dit padrukwerk, die slechts hun naam pier „Dispereert niet" en liet het opnieuw
stukken"
gemeen hebben met wat zy vroeger waren.
onder den neus van den langzamen betaler
Er zjjn geen boeken meer om over te brengen. De
,;
spreken, enmaar enkele films zfln de moei- derom terug,klant stuurde de rekening wemaar hij hnd de dóór den winte waard om te worden gezien. Men ont- kelier geschreven
woorden veranderd
in
vangt slechts zelden brieven.' uit het bui- „Disponeert
niet".
tenland, dé brieven die nog doorkomen zyn
Dit ia dus de interpretatie van Coen's
geheel geschreven met het oog op de een- woorden
■•
in 1941......
•
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gesteld.,'.

Gebroken Theeën

.32/50
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Dust

30/33
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LONDENSCHE EFFECTENBEURS
*

.'.'

'•■•■■"•'•v

..'•.:■-_•.
heeft' uiteraard

..

De Europeesche, oorlog
niet nagelaten, op het bedrijf der vennootschap
invloed te doen gelden. De export uit Nederland moest geheel worden
gestaakt, 'en de grondstoffenvoorziening
hier te lande ondervond aanvankelijk ernstige stagnatie. Dank zy een onverwijld en

Londen, 13 Fcbr. (Ancta-Reuter).

De
stemming op de Effectenbeurs was loom, de
zaken waren zeer klein in afwachting van
de ontwikkelingen op den Balkan, doch er
was geen verkoopdruk. :
.■...''.'
Goudgeranden'waren loomig, Britsen Indische obligaties ontmoetten, winstneming.
Industrials flauwden af ten gevolge van
ieenige
verkoopen van de provincie.. OHea
waren ook lager. Kaffirs waren nauwelijks
•
::>
piijshoudend.
liepen terug.'
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ACCOUNTANTS
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PRUNE JTUICE

,

'

GBAPE

"

(DRUIVEN)

:,

ZOOJUIST ONTVANGEN
,;
Nieuwe, xeer '.■ goede HAVER-'
MOUTH „Drie J Beren" (Three ',
Bears) per b\.. 44 et \'„'
PRIMA HUISHOUDZEEP
„BIJENKORF".,
'/'■
(BEEIHVE) p. dubbel tablet set
per kistje a7O dubb. tabl. ƒ 3.35
GEKLEURDE SAGO,
per pakje a 150. gram f 0.12 .
NOG VOORRADIG
:
CALVé'S Hollandsclie mayonnalse
35 et
SMALL'S zeer ryne Chocolade
' tabletten 10 >et en
20 et'.
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LOYENS
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ECHTE
.-^
ICOLLANDSCHE
ERWTENSOEP MET WORST.
Groot blik 63 et.
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gr. bt* ƒ 0.75
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72 et.
ORANGE.AND
iZitfr°~ GRAPEFRUITJUICE
•3 blikken
79 et i\
*/?/&&.
LOGANBERRY
JUICE
-^ö
3 blikken
99 et
f
;"■ «/V/öó- GRAPEFRUIT JUICE
3 blikken
7n et.;,
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volle melk
groot blik SI et; half blik 16 et

*
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*/>&£CEëVAPOREERDE
*U-*Y
MELK /
v
Grooi blik>2o'.et., half blik 14 et.
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toezicht.
■'■■'!*':
De Duitschers van : hun kant zyn
'

':

'

•

:

Nog slechts kort geleden, op weg van
Brussel naar Lissabon,
hoorde |ik een
Duitscher . over dit onderwerp spreken.
Hy' had het over een zaak die thans alle
Duitschers na aan het hart ligt: de nieuwe
ij orde. De man was een agent van het Mit||tropa Reisebureau, lnj geleidde een vijftigtal Amerikanen, dié maanden lang op toe[; stemming'.. hadden
moeten wachten . ora
te
verlaten.
Eelgië
I
Ik was natuurlijk zeer
beleefd tegen hem, zooals ik beleefd zou
a zijn tegen alle Duitschers die. ik; nog zou
ontmoeten voordat ik den bodem van een
I veilig Amerikaansch schip onder nüjn voe| ten zou voelen.
tt": Maar nüjn gids merkte zeker een gebrek
f nan enthousiasme in nnjn ', woorden op)
, '
,v
•vwant hg vervolgde: „Wannéér de oorlog voórby zal zyn, en 1T
'
naar Brussel zult terugkomen, zult U zien
r hoe prachtig alles is geworden. Alles zal
| heel anders zyn, ik kan het U verzekeren,
en vooral veel béter".
; . Ik' kon slechts één'ding : antwoorden:
„U heeft misschien van uw kant'gelyK,
V Herr... maar,. ziet U, ik' kan er niets aan
?;
doen dat ik het beter vond zooals het vroe' ger was."
■ '"-.
Nu.en
dan
overvallen my nog hérinne■~'■'
I ringen aan de vroohjke, comfortabele kleine
I hoofdstad van België zooals deze was, met
I de schoone, drukke straten, de lichte café's,
ii.de goed voorziene winkels, voortreffelyke
I restaurants, de vroohjke,- lawaaierige inwoners dié meestal geen blad voor de moncf
i namen. En in contrast hiermee herinner ik
,my dan Brussel zools de stad er uitzag toen
; ik afscheid nam, de Verlaten straten zonder
verkeer, behalve gryze militaire automoI hielen, de fietsen 'van de burgers* die bun
■auto's in beslag hebben zien nemen, de verslaten winkels met halfleegé uitstalkasten,
:{■ de restaurants, waar de menu's niet langer
| i-ften voortreffelijke ,j spyzen opsommen,
1 maar waar men met een lystje.van een half
\ dozijn gerechten genoegen moét nemen, en
j inenschen "die schuw „over 1 hun schouder
kijken voor zy een,opinie durven fluisteren,
omdat „zij" het zouden kunnen hooren.' •
' '. ledereen in ". Brussel noemt
de y Duit! schers „zy" behalve wanneer, man
onder
I «lkaar.is, dan wordt het woord „Boche"
Maar wanneer ymen alleen
\ uitgesproken.
r niaar „zy"
zegt kan men er! zeker va»
% $yh tè worden verstaan. Winkeliers veront-1
schuldigen zich voor het gebrek aan voorstaden door te.zeggen 'dat'„zij" alles hebben
; ƒ weggehaald. „Zy" hebben de bestelwagens
-V weggehaald,,
hebben dit én dat • opge-'
/) iorderd. -„Zy"- zyn de oorzaak
van /alle'
■o restricties, alle kleine en .groote. lasten van
-'het dagehjksche leven, en ik denk soms dal
■.wanneer een aardbeving Brussel' zou .verwoesten, de Inwoners zich zouden afvragen
;hoe „zij" dat nu weer hadden klaargespeeld.
! ! De Duitsche bezetters van,heden zyn bijzonder beleefd, veel beleefder zelfs dan men
een opvallend
/•' had verwacht, zy
met de mannen van Kaiser Wilfcontrast
-1
helm in 1914. De refugees die gedurende de'
, eerste dagen naar Frankryk waren gevlucht
: wisten, niefgoed wat zy van de Duitschers
moesten-denken. Weliswaar schoten zy ,de
vluchtelingen neer met machinegeweren,
maar daar staat tegenover dat zij de arme
stervelingen hebben geholpen toèh zy terugkwamen, zy kregen voedsel, en mochten
. soms meéryden in'automobielen die leeg
;: van het front, terugkwamen.
Zy stuurden
'de menscheh hun huis uit mét een paar uur
| tyd om het hoogst noodzakelijke' in te
ken, 'maar..7*«dj deden dit zoohoffeiyk!
! Hef is natuürlyk vervelend om
Duiisché
,èoldaten gratis in de trams te-zien rijden,
alle anderen moeten betalen) maar.
:
' „zy" zy'n'daarentegen weer buitengewoon
beleefd én staan op voor vrouwen met kinderen, en „zy verontschuldigen zich voortr
durend In het gedrang op de stations. Is de
«amelëon werkeUjk voor goed van. kleur
i'

"
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ARNEMS

De superbe toren van het gothische stadihuis, en! de grijze tweelingtorens *,van de
kathedraal van • Sint.. Goedele beheerschen
nog het Brusselsche stadsbeeld, in het Pare
;Royal weerspiegelen de achttiende eeuwsche, beelden in de lelie-vijvers, langs do
Namensche poort bieden nog steeds -bloemenkooplui hun waren aan, en op de Groote Plaats zyn als gewoonlijk de tentjes opgeslagen waaronder een zee van bloeiende
planten schuil gaat, maar het leven van
Brussel is dood: doodgevroren door dai
flzigen geest,van de Nazi's,.schrijft Marjorie Stafford-Vaes in' het Januari-numn;rf
van het «.New York Times Magazine"
En ik heb mij dikwijls afgevraagd of dit nu
overal tiet zelf de is, in Amsterdam' en in
Oslo, in Warschau, en V Parijs
in alle
steden waar de Duitschers zijn binneuge-

Doch over. het algemeen heeft het volk
houding tegen, de indringers gewijzirjj
na de maand Mei; toen iedereen aangenaam
werd verrast toen Duitsche officieren ' en
manschappen; beleefd salueerden en "hoffelijk duigen vroegen inplaats van deuren iu
te trappen en te stelen.'i
Dé manieren van de indringers van 1940.
mogen beier zijn dan in 1914,
het
resultaat blijft het zelfde, ja, zij /zijn zelfs
erger. Thans worden „zij" uitgescholden
voor' hypocrieten,- men prijst hun goede manieren niet meer/ Schoolkinderen, wanneer
zij er zeker van zijn niet te worden gehoord,
Zingen spotliedjes over de Duitsche soldaten die heldhaftig in een kelder
kruipen,
zoodra er een Engelsche vliegmachine wordt
gehoord. Het uitsprekeu van het"doodvonnis voor, zelfs de kleinste daden van verzet
of sabotage heeft niét verhinderd dat 't er
een „epidemie van ongelukken", in de Belgische fabrieken heerscht. ondanks Duitsca

—

;

If

''

;

„hoffelijkheid”

,

Neder-

en en als
van de
J!f-a, Jtorlteit
iw
ooor deMhv
overleg met de olie-industrie

'

Bron van Duitsche

energiek ingrypen van de zyde
der

■

Doch dit boekje eindigt met het typïsche Duitsche bevel dat ieder soldaat die
deze regels niet opvolgt
doodgeschoten
.'
.
{
zal worden.
;
Heel eenvoudig, zooals ü ziet. '■■' ; ,"

,;

dan in ’38

■

De volgende jaarverslagen van in Holland gevestigde vennootschappen -zijn
ontleend aan ,JDe Telegraaf",
waarbij
dient aangeleekend, dat de publicaties in
bezet gebied geschiedden en de cijfers dus
niet officieel kunnen worden erkend:
De netto winst met inbegrip van het'
aandeel der vennootschap in de winsten
van alle'onderhoorlge
maatschappijen
(ten deele geschat), beloopt over 1930
ƒ 31.755.204 tegen ƒ 28.949.247 over 1938.
De winst is berekend onder aftrek van
afschrijvingen, Interest op obligaties en
reserveering voor belastingen, aldus het
jaarverslag der Lever Brothers & Unilever, N.V. over 1939.
-"V:" "'■
S'-1 g
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GEFLUISTERDE CONVERSATIE
TE BRUSSEL

meer

3 Millioen

I

van

JAARVERSLAGEN IN HOLLAND

•-

,

31

een van de

Droefgeestig leven in
vroolijkstehestdn
voor-oorlogscheEuropa

suur", en behandelen gemeenplaatsen. Waar , met schepen van gewapend beton die diover.moet men dan'spreken?
(reet bij land in kieine blokhuizen veranDan is er de 8.8.C, om naar te luisteren derd kunnen worden,.niemand
weet precies
Sedert Augustus kan men gevangen worden , hoe, maar men weet het van „welingelichte
gezet .voor het,luisteren naar Britsche ra- ' mde." „zy" zeggen
verder dat c,. twee
diostations, maar de conversatie rond dé groepen vijfde colonneleden' klaar staan
in
theetafel wordtj schaarsch'-*'.' en de ramen Engeland. „Z\j" hebben reeds • eenmaar een
gaan dicht wanneer het
8.8.C.-uur komt. f invasie beproef doch de Engelschen hadHet is ondenkbaar dat iemand
olie op het Kanaal gegoten en staken
vflf minuten jaen
te laat zou komen met het aanzetten
van deze in brand toen de Duitschers er over
de radio om de geheeie verboden geschie- voeren, zoodat duizenden»Duitschers
zijn
• ,
,r> verbrand, zoodat alle hospitalen
denis uit té luisteren. ,
Belgiö
in
;
Dan, natuurhjk, indien alle andere on- vol liggen met mannen met brandwonden
derwerpen van gesprek zyn uitgeput, kan (wat van dit laatste waar is weet 'geen
men het over de luchtaanvallen van
<>e mensch, maar het büjktinderdaad dat een
K.A.F, hebben, maar dit onderwerp
aantal brandwonden'in de zieeigenlijk al afgezaagd en vulgair. Met heide- kenhuizen werd behandeld. Doch ik kon niet
re nachten hoort men de Britsche bomme'..- uitvinden wat precies gebeurde).
.
werpers over vliegen, het hoog gezoem van .Brussel heeft geleerd om de geruchten
hun. motoren kan duidelijk onderscheiden cum grano salis ie nemen, maar het genoeworden van het grove brommen'van'de gen om dit alles te herhalen ■ is'onweerDuitsche vliegtuigen; zy werpen hun bom- staanbaar, en in de hoofdstraten ziet men
jonge meisjes en voorname oude heeren
men keurig en precies gemikt, op Vliegvelop
bij gebrek aan motoren, —>'zy
den en munitie-opslagplaatsen, tererijl h-ït f«etsen
publiek in de kelders wordt onthaald op een >erspreideh geruchten, de
vaa
concert van afweergeschut,
onderbroken de huizen, verspreiden geruchten, de laatdoor het volkomen overbodige geloei van
harenten-berge-doen-rijzende-informa
ties worden uitgewisseld.
*■
■•
.."
de sirenes.
:,,■'■"
■
Het eind is meestal bet > wegstervende . Natuurhjk, wanneer een huisvrouw esn
■c.otordreunen
van den bommenwerper, /die paar uur voor een winkelheeft staan wacliom een pond tomaten en een klein pak-,
blikbaar niet is beschadigd. In den vroe- I ten
gen, morgen grinniken; de menscheh,' op je margarine te verschalken, verdient . z\j
'
wat afleiding met het verhaal van het Enstraat discreet, zq zeggen:
.■•■■
„Natuurlnk hebben de Britten er van- gelsche „spookvliegtuig" dat iederen natót
precies om middernacht laag over Brussel
nacht weer naast gemikt."'
.' '
vliegt en dat niet door luchtafweergeschut
„O neen, het was , een munitieopslagplaats in het Bois de Cambre." ;
kan worden,, beschadigd
;■
.omdat het er
„En een hangar■■" van* het vliegveld niet is natuurhjk! En wie kan twyfelen aan
, ■./
';. ?,■&
een informatie direct van den man wiens
Evere." •
-„Neen, het was een militaire trein-by vrouw een nicht heeft die een dochter heeft
,-v
»"■ ■■'
het Vilvoorde'?. ;
die als keukenmeid werkt in het huis waar
..Meestal fluistert mén informatie verder een Duitsche generaal is ingekwartierd?
waarvan men niets af weet, maar hét-zou
Wfthebbeaïde lange maanden van .de
onvergeeflijk zyn te doen alsof men niét üi bezetting verkort door over-alles en nog
details was geïnformeerd.
wat te babbelen dat volgen 3 de Duitschers
„Ik hoor" zegt iedereen, men „hoort" verbodend, en. op straffe des doods Slet
voortdurend. „Ik hoor"? dat „zy" een genoemd mag worden, en ik verwacht dat,
geheim? wapen hebben, dal zy tegen Engewanneer ik na den oorlog terugkom,
de
land zullen gebruiken: vloeibaar vuur, neen, Brusselsche conciërges nog druk en fluistehet is éen soort gas dat slaap verwekt, rend, zullen spreken over de
donkere tflreen, het is een bom Van vloeibare''lucht. <iea toen,„zy" hun
schaduw over Beljno'
zullen
„Zö"
aan de kust van Kent landen wierpen.
'
■.■*.'
,
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'Nieuwe avonturen van de familie Hi>roy
vrooHiVe slrrnming brerger., met in de

hoofdrollen:
MICKEY ROONEY, , Lewis Stooe e.v.a
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JANE ARTHÜr;

met In de hootdroiiah JAMES STEWART
Een brillante ontleding van de democratie en de zegen van het recht.
Een prachtig weergegeven; exposé van de Amerikaansche politieke'
machine, afgewisseld door momenten'van
heerlijke humor,
romanliekendrama. Een film, die het nobelste in ons opwekt! Dié
amuseert, boeit en" ontroert.
ons een heelèn avond op glorieuze

1

'

*

'

"

VRIJDAG VOOR lET LAATST:

INCLUSIEF

VERZEKERING

-

'«,

v

LA D Y

•met een prima cast van sterren zooals: TOM BROWN-NAN GREXEUGENE PALLETTEBILLY GILBERT, bovendienhet onvergetelijke
-tweetal uit „THE UNDERPUP", de twee muzikale rakkers, die U

wederom zullen vergasten op hun bas-en "accordeon muziek.
'V-' f.Voor aMe leeftijden^.'
■■■-. '■■'■ : •■"•■■■■
-V .
-..-
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-

:
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-
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L. MET TL ER

.

13'Febr.
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afgelopn
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P E

Cash
«/s•,-•«/«■
• ■
Rumphiuslaan 2A
«/»
Telefoon9ss
Verr. 21 Feb.
«/�
M/s
«/a .
Verr. 25 Mrt.
12 Febr.: prtfshoudend.
KS9«33CS3SBB3B3toCSE3aNCSSS9naiSESCBH
13 Febr.: stilden prüshoudend.
'•'

'

Wegens de groote lengte van deze film, aanvang der Ie voorstel-'
0
(Vóór alle leeftijden).
ling 7.15 uu'' precies.
':
'Vooraf een,buitengewoon actueel Fox-journaal.'.■;,'
V,

\

,

'

12 Febr.

.

Frank'Capra 's werelds grootsten regisseur, presenteert:

BABY SANDY ér.,M»SCHA AUER
I S
A
SAN V Y

INBRAAK

Slotnoteering in rupees en annas.
*

v "

MR. SMITHCÖES tÓ WASHINGTON

*

ZILVERMARKT BOMBAY

DE BEURS"-.:MAN,

I'

GOEDEREN.
:'
'••.'*■
1& Febr. 13 Febr.
178.3 178.5
Beden

ZATEKUAU EN VOLGENDE AVONDEN
Een brillante, LW/V£/?SAL comedie:

:

:

j

(private? affairs

*

v

'

Met in hoofdrollen: Nancy Kelly.RobertCummings
Hugh Herberlßoland Young è.v. a:
V De yrooiljjkste en attractiefste comedie, die in den laatst en tijd vertoond is geworden.... dol amusant van. het begin tot het eind....!
Vooraf een interessat.t British Paramount Nieuws.
' '•.
'
-'■■,
.".'«■
TVoor" wHe.leeftifden)

DAGELIJKSCHE INDICES
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'

robber bedraagt minder dan 10.000 ton
per jaar.
■ •

178.5 1783

■

180.0 180.0
171.1 171.2
Bo*w 18 September 1931 100.- 100.5f treken geleden

QRION I

',

-

Gisteren
Vier weken gelede»

„

Er werd'reeds van verschillende zijden op
gewezen, dat de Vereenigde Staten voldoenBelangwekkend, rapport der de synthetische rubber . zouden ■ kunnen
produceeren uit petroleum om aan de ge„Tariff Commission”
héele rubber-behoefte van het land te voldoen, indien een bedrag van 160 tot 200
millióen
dollar in deze industrie zou worVereenlj;in
van
rubber
"De Import
de
De bouw der noodige fageïnvesteerd.
den
de Sf aieji bereikte gedurende de laatste
brieken,
zou
twee
tot drie jaar in b-slag
.maanden-het hoogste cijfer, dat ooit nemen. Op
1940 verklaarde
September
11
u'<ïus
verklaarde
werd geregistreerd,
de
„Reconstruction
de
Finance
Corporation",
~jTariff .Commissioh" in een kortelings
synthetische
dat
de
van
rubzjj
financiering
gepubliceerd verslag over de invloeden
in Amerika in beschouwing
'van den Europeeschen oorlog op den ini-, ber-productie
'
genomen, maar een beslissing terzake
port der Vereenigde Staten.
dit had
•
nog niet genomen.
is
verslag Is de'toename hoofdzakelijk tóe
Synthetische
rubber'kost thans 35 cent
'te schrijven aan het verlangen der f abri*
tot 1 dollar per pond, de gemiddelde pro—j, kanten om grootere voorraden op te sijpelen en de productie van rubberartikelca ductieprtjs beloopt 60 cent. Verschillende
groote maatschappijen nemen proeven'met
.
op te voeren.
de rubber van nieuwe soorten synthetische
indien sommige van de nieuwe soor"''.'Rubber wordt in dé Vereenigde Stalen rubber;
ten,
welke
thans aan de markt zjjn, volniet gewonnen en.meer dan 95 procent van gens massaproductie-methoden
vervaardigd
den import komt uit he+ Verre Oosten. De werden, zóu de prijs
teruggeaanzienlek
belangrijkste rubbergeb-ederi zijn Malaxka, bracht kunnen worden.
Indo\. Nederlandsen Oost-Indië, Fransch
oordeel,
Tn handelskringen is nien van
Cbina en Ceylon. Vopr het geval, dat do dat synthetische rubber vermengd k'in
Vereenigde Staten niet in staat zouden zyn worden met natuurlijke rubber en
geregevoldoende rubber uit de huidige buitenland- nereerde rubber, maar bet blh'kt, dat rubzouden
zj
sche bronnen te betrekken;
ber niet geregenereerd kan worden „uit af. hoofdzakelijk afhankelfc'k zyn van de binrubberproducten, welke van derEewerkte
geregeneerde
nenlandsche productie van
gelijke mengsels vervaardigd z\jn.'
rubber en van synthetische rubber, aldus . In 1939 droeg het bmnenlandsche verhet verslag volgens een U.P.-corresponden- bruik van geregenereerde rubber 170.000
tie in de' Javabode.
ton, hetgeen overeenkomt met
ongeveer
Het Verre Oosten produceert ongeveer 85.000 ton geïmporteerde ruwe rubber,(het
98 procent van den omzet van rubber zoo verbruik van geïmporteerde rubber bedroeg
vervolgt het verslag. Verschepingen uit dat in 1939 592.000 ton). Naïtr schatting Kan
gebied staan onder controle van het.' „Inter- de binnenlandsche industrie, indien er op
national Rubber Regufation , Cpmmittee", volle kracht gewerkt
jaarlijks
wordt,
dat in 1934 door vertegenwoordigers van 300.000 ton geregenereerde rubber produFransche -en ceeren, hetgeen geüjk f-aatmet
de Britsche, Hollandsche,
150.ü?lfl
-Thailandsche regeeringen werd opgericht. ton geïmporteerde rubber.
Om den reservevoorraad rubber te ver-De huidige prijs van geregenereerde rubhoogen, teekendé de regeeririg der V.S. op ber beloopt ongeveer *cs cent per pond verhe', geleken met ongeveer 2l cent voor
£3 'Juni 1939 een overeenkomst met
ruwe
Vereenigd Koninkrijk voor 85.000 ton ruwe rubber..Rubber kan in doorsnee drie maal
rubber in ruil voor 600.000 balen Ameri- geregenereerd en voor de meeste doelein. kaansch katoen. Tegen het eind van Sepden gebruikt worden, vooropgesteld,
dat
tember 1940 waren volgens, deze overeen- rét verkregen product met nieuwe ruwa
komst," 50.000 ton rubber "geleverd.
rubber Vermengd- wordt: de kwaliteit van
Met „het doel aanvullende voorraden de rubber wordt lederen keer na regenera.
~'bijeen te brengen, werd op 28 Juni. 1940, tie minder. ■'■'•
■". -.'
de „Rubber Reserve Company" opgericht;
Zuid-Amerika
de eenef helft van het
aandeelén-kapitaal
van 5.000.000. dollar werd verschaft door
■~ Indien de productie op het Westelijk
de „Reconstruction Financé Corporation'j. halfrond uitgebreid wordt, worden
de
en de andere helft door de Amerikaaijsche
Staten
Vereenlgde
afhankelijk
minder
i
rubberfabrikanten.
van Malakka en Nederlandsch-Indië. De
.De Rubber Reserve Company had coit•productie van rubber in
Zuid-Amerika
voor, den aankoop - vau
. tracten loopen
in hoofdzaak .Brazilië, is betrekkelijk ge
100.000 tot 150.000 ton rubber, welke %\
ring. In 1939 bedroeg
de
opbrengst
1940 geleverd moesten Tworden én voor
slechts 16.000 ton. In. 1912, een topjaar,
180.000 ton voor levering in 1941, miln
beliep de Zuid-Amerikaansche productie
déze rubber gekocht kan worden op de oper
49 000 long ton, maa: toen de rubberenmarkt tegen een prijs van 1? tot 20 dollar- ' dernemingen in Malakka en Neder.
'„>
cents per pond.' .
landsch-Indië opgezet werden, nam de
'!.''Tegen het eind Van, September 1940 | ' Zuid-Amerikaansche productie snel
af.
•waren in de V.S. in totaal 2.000 ton volgens
dit aankoop-plan ontvangen. '
Bijna alle rubber, die* in Zuid-Amerika
De totale voorraad, rubber'in. de Ver- getapt wordt, wordt uit wilde boomen' véreenigde Staten werd op 31 October .1940 kregen. De rubberproductie op de plantages
op 259.000 ton geschat. Bovendien waren op het westelijk halfrond is tot nu toe verer op dat oogenblik ongeveer 167.000 ton waarloosd, . grootendeels door de Zuidzeilende met bestemming naar dé Vereenig- Amerikaansche' bladziekte én dè hoogere
de Staten, waardoor de totale voorraadpo- arbeidskosten vergeleken met -de voornaamsitie (voorraad en. zeilende) op 426.000 ge- ste productie-gebieden.
r'-u-n 1'
bracht werd. • ■
.
Rubberboomen met hooge opbrengst die
/■T Deze quantiteit zou, onder normale om- bestand zyn 'tegen de Zuid-Amerikaanscbf
standigheden, voldoende zijn voor 9 maan- bladziekte zijn 'onlangs op groote sch'aa!
geplant en men heeft het plan geopperd
. den. De voorraden bedroegen op 31 October
1939, 119.000 ton, terwijl er.op dien datum om deze boomsoort op vele bestaande plantages in Latijnsch Amerika te planten, i*
..nog 101.000'ton zeilende waren. De gemidHierdoor zouden de V.S. van dq huidige
delde maandelijksche locoprjjs voor ruwo
bronnen- onafhankelijk .kunnen worden,
rubber'liep van 16.7 cent per pond in Augustus 1939 op tot 19.6 cent in Augustus maar er zullen 10 tot 15 jaar mee heen gaan
en ongeveer 200 millioen dollar mee ge1940 en tot 21.1 14 November 1940.
moeid zjjn. Het duurt ongeveer zes jaar,
Synthetisch product voordat een rubberboom getapt kan wordeu
en er zal aanzienlijk veel tijd met aanplanVoer het geval «Ie .Vereenigde Staten tingen van.dezen. omvang heen gaan.. _'
niet in staat zijn voldoende rubber te
In Juli 1940 stond het Congress een bebetrekken uit de huidige belangrijkste, drag van 500.000'dollar toe voor, het De
buitenlandsche rubbergebieden, zullen partement van Landbouw tér bestudeerlhg
van
zij hoofdzakelijk van de binnenlandsche van de mogelijkheden van
productie van geregenereerde rubber rubberboomen in, Latijnsch-Amerika. • Oaen synthetische rubber afhankelijk zijn. langs werden door het Departement onderDe huidige, capaciteit van <de binnen- zoekingsexpedities naar Mexico, Centraallandsche fabrieken voor synthetisch o Amerika en Zuid-Amerika uitgezonden.
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10 Febr; 11 Febr.
'l24.l9 122.61
(30
fondsen)
Industrie
) 28.28
Sporen
(19
27.92
PubL Vtil. (15 v .;:-, / 19.89 19.61
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PROTESTANTSCHE KERK.
Medan (Manggalaan).
.•»■■,
Zondag, 16 Febr. 9 u.v.m: Ds. de Graaf.
Dèurcollecte: Kerkfonds.
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VAREKAMP
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Zondag, 16 Febr. 4.30 u.n.m.: Kinderkerk
'
jaar).

JAMES (De Wreker)
.

OU».v>. M
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Centtïry Fox film

prachtige innatuurlijke kleuren opgenomen 20th

met schitterend spel van vier ;,GROOTEN" van het witte doek. TY/?ON£
POWER-HENRY FONDA-NANCY KELL.Y-RANDOLPH SCOTT
Een film welke,.in Medan groot succes oogstte. ; Een machtiggran-.
dióos avonturen-èpos tegen een achtergrond van prachtige panorama's

ALLEENJYPORTÈURSVOOR?UhJATRA
;

(Voor alle leeftjjden)

SIANTAR: 'vrudag en zaterdag:

JES SE

DRpOO. PROCÉDÉ..
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ZATKUDAG:

HAPPJNESS
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u.n.m.

.Zondag, 16 Febr. 7
■
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fHITEAWAYJ

Ds. de Graaf.

Jeugddienst.

,i

'jii'. ' Malelsche diemt.

' Zondag, 16 Febr. 10.15 u.V.m. Voorgan■"
''j.
ger: Inl. Leeraar.

-

Ë

V

;

■•■'

*

bijzonderen inhoud en meesterlijk spel

'Vooraf een zeer belangwekkend Fox-journaal.

,

„

»,

film.van

SPION
NAZII
van',

VArf EEN

BEKENTENISSEN

lEen

gens de Dow Jones-berekeningen tien:

'•

-

-

ÉDWARD G RÖBINSÖNFRANCIS LEDERÈRGEORGE SANDERS
Nimmer tevoren trok eenig filmwerk zulk eenenorm aantal bezoekers

s'. De gemiddelde aandeelkoeraen vol-
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VRUDAG EN VOLGENDEAVONDEN: , /}
■ ™■-..,.De 'veelbesproken en meest sensationeele. WARNÈR
"*"'•'
1
aBRÖS' productie, van heden:
'Mi l'
V
f

AANDEELEN.
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Amerika’s rubberpolitiek in
het jar
Beteekenis van synthetische en
geregenereede
PRODUCENT

■...

V.
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ZUID-AMERIKA ALS
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Zondag:
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Zaterdag en
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paald door zijn keuze van
p.ub.liciteitsorgaaïi. Hij
adverteert derhalve in
DE'SUMATRA
POST
i
i
ï

patrol.

REX SIfINTAR:

TELEFOON 22

Het succes van den
|
adverteerder'wordt be-

daj;öchtcnd 10 uuren, ZondagHet Ie gedeelte van de serie-film:

radio

v

Lastig heer

(THREE CHEERS FOR THE IRI?H)

:

Met. in de hoofdrollen de lieftallige PRISCILLA LANE biigestaa'n'
door THOMAS MITCHELLDESNIS MORGAN-ALAS HALE e.v.a.
Een kostelijke film welke door haar btfzonderen inhoud een en.ai'
j charme" en betoovering uitstraalt, en waar de dolste situaties
klaterende
;
lachsalvo's zullen ontketenend
Vooraf eem zeef interessant Fox-Nieiïws. .'■..*;;■
(Voor alle leeftijden).

„DE SUMATRAPOST"

riAHNtt:

,-

DRANKEN

<

DEPOT'VAN-133

v

Vooraf: TWEE ZEER BELANGWEKKENDE JOURNAALS:
GAUMONTBRITISH WERELDNIEUWS en NEWS OF THE ÜAYHEDEN PREMIÈRE IN JCj I: X
DCV fciIATIkICC. XatrrdaKmiddaß 4 30. uur. Zun.
4.30 uur:
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VIUJDAG VOOR HET LAATST:
>Een buitengewoon vermakelijk Warner Bros'lach*recept'
.:*,."

OP AM TP.
UK AIN JL'.

•

KRANTEN JONGEN DIE EEN SPOORWAGON IN DE
LUCHT LIET VLIEGEN DOOR ZIJN EXPERIMENTEN,
HEM TOT DEN BEROEMDEN UITVINDER
ZOUDEN MAKEN. LAAT UW KINDEREN OOK VAN
DIZE MOOIE EDISON-FILM GENIETIN r
DFN

RfX
FISIPAM'N
ïi\§ iftl PI
middag
I l.ylfl:
i ißfl 'T*
l^lüyllsp'TAM
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I. Aipassa.
'.':::■. (Löge-Poloniaweg).
Zondag, 16 Febr; 4.30 uji.m.: Jeugdkerk
"
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(12—16 jaar).
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Kaban Djahé.
.
Zondag, 16 F,ebr. 8 u.n.m.:
<
,•

.

Ds. Jansen Schoonhoven.

Pemataqg Siantar.

Zondag, 16

Febr. 9 u.v.m.:
Ds. A.W. de Vries.
•

•:

,

,

KIÜRICE

:;

GEREFORMEERDE KERK.
'"'

Residentsweg 18.
GodsdienstZondag, 16 Febr. 9 u.v.m.
s

oefening. '.:
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X

Ds.C. Mak.
■.Zondag, 16 Febr. 8 ujun." Godsdienst-
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TWEEDE BLAD
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14 FEBRUARI 1941
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KERK.
'

Zondag, 16 Febr.
9 u.v.m, en 8 u.nan.
Javaansche en Maleische dienst.
,Ds. R. M~ Dhanoepranoto.
•.v":
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•
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ZEEMLEEREN BEESTEN;

METHODISTISCHE KERK.

afwascbbaar.VOlifanten, paarden

•

;

r
i
L%-V^l^>*Ci
V?^i?AV/; frv«^\ ir

hondjes.

Leukèikleuren.'
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GELLULOID RAMMELAARS
-■<->-•.
•
■
P
wbeels en
■-■'■'; ™af f 3.95 tot f 10.50
'■■•» fantasie rammelaar* Speciale
v' AFWASCHBARE BEESTEN
.
t 3.95 en 1 5.95 b aby tinten.;.
ONBHEEKBARE POPPEN'

■

„

>

..

en

m' 4

PHOTO ALBUMS
vanaf f 3.95 tot f 6.95
WT* ' .

4f\

%

F 1.95

T. I.IU eil
'
„i'

F 3 95] (WARMWATER KRUIKJES

,

■

Medan (Hakkastraat 88).
Zondag, 16 Febr. 5 .u.n.m. Sermoen. Rev.
Egon N. datrom.

;

,

JAVAANSCHE GEREFORMEERDE

>:;

Zondag, 16 Febr. 8 u.v.m.

oefening.

■:.[■,
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Godsdienst^
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Ds. E. de Jong.
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.'":.;..•

KATHOLIEKE KERK.

'

V.
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••„.*".
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Païelsweg.'

Zondag, 16 FebK 6.15 u.v.m. *StiUe H. Mis
7.30 u.v.m. Kindermis. 8.30 u.v.m. Hoogmis
*•
6.r— u.n.m. Lof
.
>*t , Ilakkastraat.
Zondag, 16 Febr. 6.— u.vjn. Stille H. Mis
8.30 u.v.in. Hoogmis. 5.30 u.n.m. Lof,
'

-'

••

,»

.

•

■

■'■:'

'.
. T. Balei.'
r'
Zondag, 16 "Febr. 8;— u.v.m. Hoogmis
l
7—- u.n.m. Lof. ;;';.
■>V"_'•!,■■ .
><■'
■ 'j Pcniatang Slaular.
Zondag,'l6 Febr. B.— u.vjn.' iHoogmis
C-— u.n.m. Lof.':; '':yr?.';'
..

*"

.'

,

,

■BABY COMMODES
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Soerabaia

Indië’s tweede leger wordt met den dag

krachtiger

-Deze stadswachten hebbén in korten tijjo'
een nieuwe noot gegeven! aan J het
beeld. Zoo worden op het bekende Konings-

;

Dr. Ir. F. Kramer voor
Radio Oranje

plein te'Batavia geen paardenrennen meer
gehouden; het -Koningplein is thans;peftr-

"

•

Het Ï3 reeds maanden'geleden, dat door
de leiding van den Luchtbeschermingsdienst
te Soerabaia bij het hoofd van de inspectie
van den L.B.D. te Batavia gereedschappen
en werktuigen werden aangevraagd ten behoeve van de opruimihgsploegen en van de
brandweerhulpploegen, zooals brandhaken,
houweelen. Indien
pikolans, kapmessen
geen materieel gezonden kon worden, zóu
een remise op prtfs gesteld worden, om zelf
de gereedschappen te Soe/abaia aantekoópen. Dit was de leiding om het even. Sindsdien heeft Batavia nog geen beslissing genomen op dit verzoek en men vraagt te Soerabaja met ongerustheid af,-wat de oorzaak
hiervan kan zijn. Gelden z\jn door de regeering voor dit doel reeds beschikbaar, gesteld, aldus het „Soer. Hbld.";,opde begrooting van 1941 is hiervoor een bedrag
van 1.4 mUlioen gulden uitgetrokken. /'
'De L. B. D. te Soerabaia'bezit voor zjjn
hulpdiensten 12 vuurvreters, hetgeen voor
een stad als Soerabaia veel te weinig is.
Nu is mèn in de gelegenheid om 4 vuurvreters te ko'open en men heeft bereidi preferentie hierop verkregen. /Telegrammen
«net de inspectie over dezen aankoop werden gewisseld, doch toestemming,
om.te
kpopen, is nog niet afgekomen.,,

Dezer
zond Radio Oranje ;
toespraak tot het Nederlandsche volk u?t terrein voor de stadswacht. Er is een gróovanden voorzitter van het Alg. Landbouw-' te schietbaan verrezen, .er wordt ,met
syndicaat, de heer Dr. Ir. F. Kramer; "over handgranaten,gegooid en 'ér Wordt Vgéèxerceerd.Het oude fort , vari Semarang
~De Stads- en Landwachten".
; doeltreffende
kazerne
. t is omgezet in.een
Deze toespraak luidt:
zoö
voor
stadswachten
doet
iedere
_en
Nederland;
■■■■
'
de' best om de'militaire oefeningen
Landgenooten in
stad
haar
werken
wij.
Nederlandsch-Indië
Hier m
.
''
van lot haar recht te laten komen.
met volle kracht aan do versterking
'
Op het platteland'zijn en' worden z.g.
onze weermacht Ons' leger wórdt ,'•._: op de
meest moderne wü'ze bewapend en uitge- streekcomité's opgericht, die een taak heb"
rust, onze vloot wordt geregeld versterkt' ben gelijk- de stadswachtcomité's. „Deze
streekcomité's helpen mede' aan: de opde snelste vliegtuigen hooren wjj dagelijks richting
van de wachten op het platteland,
;'.'
ï over onze hoofden daveren,
de
landwachteri.
Voor dat" van oprichz.g.
Ik.behoef U de goede eigenschappen e:i
sprake was,
de faam van ons Koninklijk Nederlandsen- ting van deze streekcomité's
talrijke
werd
op
ondernemingen,
reeds
Indische Legér zeker niet te schetsen. Doch der leiding van militair reserve- en een om
en"waar ik U vandaag wel iets over zou willen kele maal beroepspersoneei, militair gezeggen b, dat er achter dit beroemde IndiEr wordt geëxerceerd, er worde;
sche Leger zich een tweede >léger bezig is oefend..
velddienstoefeningen
j uitgevoerd, er wordt
te vormen, even toegewijd en
offcrU kunt zich voorstellen van
En
geschoten.
i bereid. Dat is het leger der stads- en laniwelk een grootë beteekenis het voor de
wachten, dat uit de «burgerij —-de Euro- verdediging
van Nederlandsch-Indië is,
en Chineesche burpeesche, Inheemsche
wanneer op tallooze punten:, groöte en kleigers
van Nederlandsch-Indië wordt ge- ne steden, ondernemingscomplexen en, op
'recruteerd..'
■~
■? ss "',
strategisch belangrijke punten gelegen
■. De door onzen -vijand in Europa toegeondernemingen,
wachten aanwepaste verticale strijdmethoden (parachutis- zig zyn.'in staatmilitaire:
vyandeüjke aanvallen te
ten) en ondergrondsche middelen (sde co» weerstaan. -Tqv
Onhoudbare toestand.
• lonne) hebben Nederlaridsch-Indië~op har>JV Door het gebrek aan gelden ontstaat de
.' Al deze comité's zgn voor, Indië niets tHjhandige wijze wakker geschud. Wij zijn er zonders.
ze,
kennen
U
ze in Neder- onmogelijk toestand, dat vrijwilligers van
Wg
kent
ons van bewust, dat, indien ook* Nederook. Doch bij de samenstelling van deze den Lj B. D. zelf het geld voorschieten om
landsch-Indië in. den oorlog zou worden be- land
comité's
is men nu eens afgeweken van den materieel te koopën, omdat men mi eenmaal
trokken, totalitaire middelen zullen worden bestaanden
zonder gereedschappen niet oefenen kan.
regel om vooral de hoogste augebruikt; hiertegenover zullen dan ook, to- toriteit No. 1 op de lijst te zetten en geen
Eenige sectoren hébben uit. particuliere
verdedigingsmiddelen
talitaire
moeten enkele neven-autoriteit voorb\j te gaan. In- middelen zich reeds het allernoodigste maworden gesteld. Zoo Wordt da£ ook hier te tegendeel,
in deze comité's-hebben zitting teriaal aangeschaft. Ook de benoodigdheden
lande al sedert maanden hard gewerkt aan
Nederlanders,
Ihheemschen, Chineeschen en voor den geneeskundigen dienst, zijn, waar.
het burgerfront, waarvan de
en'
voorhanden, met particuliere gelden
geArabieren, die met hart en ziel vervuld zgn kocht.
'landwachten belangrijke onderdeelen zijn.
Het
begrijpelijk,
is
de
leiders
bij
den
dat
medewerking
wènsch'hun,volle
te
Reeds spoedig na den lOden Mei ontstond van
der.sectoren ernstige ontstemming over deaan dit onderdeel van'de verdedi*btj enkeie mannen te'Batavia' het plan om geyen
zen
gang van zaken bestaat!
van
ging
Nederlandsch-Indië.
■ ■
: echter den' rug van ons leger een. tweeda,
In het algemeen is het enthousiasme voor
Al deze comité's worden overkapt door
verdeèigkfgscorps, bestaande uit burgers,
een centraal comité'.; Dit Centraal Comité, het L. B. D.: werk, dat geheel door vrijwilroepen.
leven
te
andere
in het
In
steden. waarin eveneens vertegenwoordigers van de ligers Wordt verricht; verheugend. Menschen
geven zich spontaan op om geoefend "te
werd deze noodzaak eveneens) gevoeld, het reeds door
mij genoemde bevolkingsgroepen
worden,
platteland bleef niet achter. Deze plannen, uit geheel
wanneer dit door gebrek aan
Nederlandsch-Indië zitting heb- materieeldoch
' die aanvankelijk nog vaag en tastend waniet
mogelijk is,,bestaat hét gegeleid
door
een
te
klein,
ben, wordt
Batavia vaar dat
' ren, doch door de felle en spontane reactie
na verloop van tijd terugzÜ
zich
zetelend Dagelijksch Bestuur, .het Centraal
der burgerij reeds spoedig in daden 'over- Comité voor
trekken
en
zich
opgeven bij f een "anderen
en Landwachten.; Dit
j
kan men hun niét ten kwade
gingen, werden»door,het legerbestuur.gunCentraal Comité is .te beschouwen als een dienst.
.' ;.
stig ontvangen en aangemoedigd;
schakel tusschen de overal hier te,lande aan duiden. Doch voor de leiders der sectoren en
Duizenden inwoners, > aanvankelijk Euro- den dag getreden offervaardigheid- en be- wijken wordt het pp deze wijze moeilijk de
. peanen, spoedig gevolgd door Inheemsche reidheid tot,het verrichten van vrijwillige animo en belangstelling voor het werk er
en Chineesche landgenooten meldden.zich militaire diensten der burgerij en de mili- in te houden.
•■'■'■•■• ; ■"'■••„
;'-•&": >j ■'.'".:
"■■'.'. V'">.'v" '
spontaan aan voor den militairen dienst., taire autoriteiten, 'die aan deze >uiting den j'CyQ'
In de laatste 9 maanden is inen met
.
Indische
en
was
moeten'geveh.
■'■■■;'
Men wilde
soldaat worden
militairen' vorm
•s'?
hard «erken in geslaagd een goede perten volle bereid tot het brengen' van het
De Legercommandant is tot de instelling
soneelsórganisatie op te, bonwen. 't Zon
hoogste persoonlijke offer.-;.:•; ■.■-;-■•;'./.' JV> ;r^- tv? van dit comité overgegaan,; omdat Zijne ExDe,,Regeering gaf spoedig Jlaar toestem- cellentie overtuigd is van de goede diensten,
daarom zeer te betreuren zijn als dit
J•mihg
tot. het Oprichten van stadswachten, die het aan het< leger kan bieden. . .*'..-..
werk, door vrijwilligers-inspanning verAls Voorzitter "van 'dit Centraal Comité
de' Legercommandant gaf-de noodige aankregen,'wegens
gebrek uan materieel of
\ wijzingen, een- afzonderlijke, af deeling. van
heb ik -het voorrecht sedert eenige maanden
' geld zou stasneeren. Bij héVdie'aaïfhet
zorg de,groote inspanning en toewijding van duide
Departement
Oorlog
kreeg
van
helf .dit nieuwe legeronderdeel. De-drang zenden landgenooten te kunnen waarnemen.
over
.L. B. D.-werk hun krachten geven Js zetot deelname aan do stadswachten was zoo Ik heb' gezien de groote bereidheid tot me- . ker' geen sprake van baloorigheid of van
groot, dat men. reeds begon te oefenen, dewerking van bestuursambtenaren,' partieen, goói-de-boel-neerstemm'ng, doch zevoordat de organisatie kon worden voltooid culieren en militairen; ik heb "ervaren den
ker
steun
verwacht men, daar het dier zulk • een
legérbestuur
en ik
.van het
ja, zelfs voordat met "de organisatie- van grootett
van
groote
ken
de
den
Landbelangstelling
.groot
defensiebelang geldt
bepaalde' wachten kon worden begonnen.
dat te Bavoogd, voor dk werk." Tevens kan met voltavia de belangen van den L. B. D. te SoeHet was de Vereeniging van Reserve-offidoening melding worden gemaakt, dat.reeds
cieren, die hier toen hulp bood, zoodat onrabaia spoedig beter begrepen zullen worder leiding van haar leden, die als instruc- millioenen guldens door de burgerij vrvjwilden.,
steun aan
mét. lig zjjn opgebracht als fhiancieele
teurs optreden, op talrijke'plaatsen
•
de
stadsen
landwachten.
■■''".•'
militaire oefeningen is ..begonnen in de z.g.
De heer Van Hutten typeerde deze houIk kan U,.luisteraars in Nederland, dan ding
. Vrijwillige Oefencorpsen, afgekort met de
van de centrale inspectie overduidelijk
ook van ganscher harte de verzekering getijdens
bekende initialen V.O.C.
de begrootingsvergadering van den
ven,'dat dit, Nederlandsch-Indië's tweede
gemeenteraad: het is weer de qude controIn de V.0.C., 'en oefenen z\j vrijwillig, leger, dagelijks groeit in "kracht en weerdie zich militair willen bekwamen. Dit stand, en ik
er vast van overtuigd, verse tusschen het energieke, snel ageerende Soerabaja en. het langzame bureaucratizijn dus niet .alleen stadswachters of 'a.s. dat, indien deben'
omstandigheden dit onver.stadswachters, doch ook de landstormers hoopt zouden eisenen, dit stads-» en land- sche Batavia. :'St
V. *'!.
En dat moet nu.maar eens uit zijn! $■'?''
'en militieplichtigen, die weliswaar perio- wachtleger ons roemruchtige Koninklijk NeI__
y
diek onder de wapenen komen, doch daar- derlandsen-Indische Leger ..zal bijstaan in
-~
■*~■
naast ook door intensievere militaire oe- zh'n taak tot verdediging van ons grondgeverder
fening hun militaire' paraatheid
'
'willen' opvoeren. '.
.W\j zullen vechten l
?v
'
Overal in Nederlandsch-Indië ztjn'intus' ' *scheii s'adswachteomité's opgericht.
Men
: vindt ze niet alleen in de groote steden
Semarang,
óp, Java: Batavia, Bandoeng,
Soerabaja,. en in, de Vorstehlanden Soeeveneens
rakarta'en D jokJakarta, doch
Een 'medewerker schrijft aan de „,JavaDezer dagen verscheen voor den Politie'in "kleinere* plaatsen, zooals Buitenzorg, rechter
*■
te
de
heer G. A. de STv/ieu bode":-.
Batavia
Malang, Djember, : Magélang, Poerworédjo, aanranding van de eer3 ' en goeden naam • Enkele dagen geleden zijn de heer Jooó
b Tjepoe
de Buitengewesten: Medan; van een vroeger hier in Indië zeer bekende Rodriguez—Lopez en zijn
eehtgenoote,
Sawah figuur is ten laste gelegd.
Sabang/ Fort de Koek, Padang,
Anny LambrechtsV uit Zuid-Afrika te Bata. Loento, Sibolga, Pontianak, B&hdjermasln,
.'■ Bekl. schreef in een weekblad herinne- via aangekomen: zij hebben aldaar geduManado,: Makasser en Ambon. Déze uit' ringen uit een vroegere ambtsperiode en rende zes jaren een levendig"aandeel in het.
treffen de maakte daarin- tevens melding van een muziekleven gehad, Hun kamer-concerten
burgers bestaande comité's
noodige voorbereidingen voor de oprichting ontmoeting met.de figuur in kwestie.' De waren' even zoovele verrassnigen, doordat
'
der stadswachten.- Zij verzorgen de pro- naam, die hij in zijn artikel aan die persoon •de programma's* keer op .keer de moderne
paganda en de ontspanning; de inrichting' gaf, .verschilde 'slechts heel weinig van dea componisten introduceerden, die voor Zuidaan- wèrkenjken naam der betrokkene, zóó wei» Afrika „terra incognita" bleken te zg'n.
van" oefenterreinen en schietbanen,
overval mg'dat. deze onmiddellijk een aanklacht
schaffing van materiaal 'zooals
Mevrouw Lambrechts vertelde ons, dat
wegens' beleedigiag tegen den heer de S. £ij haageerste opleiding kreeg aan het
.'.,■• auto's, ambjilance's, ■radiotóestellen' e.a.
Geleidelijk, worden thans, overal'de. ei-' indiende, toen zij van het artikel kennis Toonkunst-Conservatorium 'te Rotterdam;
gcnlijke stadswachten gevormd; dit
zijn kreeg, dat tal van minder fraaie gebeurte- zij bekwaamde zich verder in solo-zang ondus de militaire corpsen, die, hoewel niet' nissen uit haar vroegere levensjaren be- der, leiding van Zalsman, Zeldenrust, Mada< .;.
;'.;_
' ,
• me-Reballio en fella. Op een van'haar
tot het eigenlijke veldleger behoorende, toch vatte.'.'"' '
. volkomen. op' militaire leest. wordt
geBekl.' verweerde zich door te stellen, dat vele buitenlandsche tournée's leerde zü haar
schoeid. De Legercommandant heeft reeds de overeenkomst tusschen de beide namen man kennen,, die te Berlijn assistent .van
professor Ho'ward, een* autoriteit in mu. 'op talrijke plaatsen commandanten aangeslechts toeval was.
Toen hfl
artikel ziek-psychologie,
was.
wezen', die de oefeningen leiden' en daarbij» schreef, stond,de persoon van
klaagster
Aanvankelijk was de ontvangst in Zuid'worden geassisteerdxloór beroeps- en reser- hem zelfs niet eens.voor den geest.—. Hy Afrika
een tegenvaller: het muziekleven
vekader. Deie stadswachten wórden ge- koos een willekeurigen naam, ook al omdat.
kent er nóg niet die : ontwikkeling de"*
vorrnd door niet- dienstplichtigen,-,
zich,. ƒde naam- van de'vrouw, over wie hy Europeesche
landen. De afstanden war>n
'"vrijwillig aanmeldeAde'Europeesche.,lnwó^ Echreef,' hem'ontschoten was. In geen geval
een
ernstig
bezwaar
voor tournée's en.zojen
dienstplichtigen,
die tot dé z.g'. was het zvjn bedoeling iemand, ook klaag- wel impresarii
/ners,als cultuur-genootschappen
noodformatie behooren; dat zijn zij,' die Ster niet, te kwetsen.
■"
b
'•. .'■
achtte bekl. 's verweer niet ontbraken.
uit' een' ■ oogpunt van" bedrijfsbelang zijn De Officier
• programmaleider
-De
1
Afrikaahsche
van
vrijgesteld van militairen dienst. Erivseaannemelijk èn meende, "dat hier 'duidelijkregtede
radio
welke
daar
eveneens
een
•dért korten tijd hebben zich hier bijgevoegd» sprake is van" opzettelijke beleediginj. ringsinstelling is —'
tallooze vrijwilligers van Inheemschen en Htf eischte bekl. 's veroordeeling 'tot een muzikale gedeelte-te noodigde hen uit 'net
verzorgen: nu brak
geldboete van tweehonderd gulden, subsi'
Chineezen landaard,
f,
een
aan
van
tijdperk
wel
heel hard werker-,
dagen'hechtenis.
•».
diair tien
En zoo ziet men thans chefs van handelsvan
Vooral de
groote
voldoening.
doch,ook
politie-rechter
De
zou
uitspraak
later
huiden, die niet meer dienstplichtig zijn
heer Rodriguez ingevoerde muziEamen met hunne assistenten,
hooge en'
kale .hoorspelen werden'door het publiek ten
lage ambtenaren, Inheemsche en Chineesche
zeerste gewaardeerd. Op uiterst smaakvolle
"■
ambtenaren.en ïfmployé's, exerceeren, geen oorspronkelijke wijze werd telkens ■ het
DE 5DE DUIZEND
regeld oefenen en zich voorbereiden óp i'de
ieven van een componist uitgebeeld. Bij dei
.
taak van de stadsverdediging.in geval,van
meesterwerken der muziek gaf de heer
: een oorlog, welke .wellicht verhoed v mogo
Rodriguez inleidende beschouwingen, welke
worden,' doch die door ons niet wordt ge. Het bedrag van 1000 pond sterline. dat -f de vnnr muiiek w?inig toegankelijke massa
vreesd, • •':. ■r ■'
:
.
-.; ". '■■■ '/; naar gemeld werd
.■
door de N. H. M., - In langzamerhand wegwas maakten in d:t onDe stadswachten zyn*dus.spéciaal' bi- opdracht van dé B. P. M. voor rekening bekende gebied./.
doeld als-een verdedigingséorps voor' dt van de inwoners Van Balikpapan en het • Mevrouw Lambrechts kreeg niet alleen
eigen stad en'bestemd voor dé bestrijding omliggende boorterrein werd overgemaakt, vermaardheid 7 door •, haar
knappe vervan parachutisten en sde cc lonne achter was' de svöfde duizend pond sterling,, door. tolking ,van het lied, doch even zeer voor
den rug' van het eigenlijke veldleger. Het genoemde kringen opgebracht.
de smakelijke en kunstzinnige wijze waaróp
"zg'n echter militaire corpsen en de stadsHet verzoek is gedaan om -de nieuwe zy den van nature zeer geloovigen luistewachters staan dan ook- onder militaire „Spitfire", waaraan het geld zal wqrden be- raars de schoonheid der religieuze muziek
krijgstucht.
vt
steedi'den naam „Balikpapan". te geven;—-'
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Gestapo-methoden den universeelén geest
van de Leidsche Hoogeschobl denkt
te
breken.' •
'-■*'"» V -*'J!^
'Wjj lachten om de eendagsvliegen,-die de
Schepping van Willem den Zwyger omgonzen. Hitler, Goebbels, Goering, zrj zyn allen
eendagsvliegen, verschrikkelijke insecten
zeker, N alS'pestvlooien en met malaria besmette anpphelinën, die hunne besmetting"
uitstrooien over de wereld,-maar die even
zeker ten onder«zullen gaan,, wanneer vde.
geest volgens de eeuwige wetten zalzege-«
vieren over de stof. t f ~■'
Wjj lachten omdat'figuren der duisternis
als Himmler, geisz Inquarf en Julius
(Streicher meenen op deze wijze namen als
Boerhaave, Lorenz, 'Van Vollenhoven. en*
Kamerling Onnes te overschaduwen.
W\j lachen nu nog, omdat de nazi's het' '
Rapenburg, de,Breestraat en de Hooger-.
woerd eventueel kunnen verwoesten, desnoods heel Leiden van den aardbodem kun-'
nen Wegvagen, zooals zy met het centrum
van Rotterdam hebben gedaan.
'Toch lachen w\j, omdat wjj zonen der
Leidsche Alma "Mater, den geest der Leidsche Hoogèschcol, den geest
Marnix*
„Wilhelmus" zullen bljjven uitdragen naar
alle hoeken der aarde, in onze gezinnen, in
ónze: steden,' regentschappen, provincies en v
landen, omdat wjj, Javanen, Soendaneezen,
Hollanders Chineezen, Maleiers, ; Ambo-'
neezen, Arabieren, ieder in ons eigen milieu, zijn en blijven Leidsche Minervazonec.
Naar den 'geest is de Leidsche Hooge- .
'

"
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Herinneringen van academici op Java

~,.
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•

•
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Ter gelegenheid van de viering van den verdiende schrobbeeringen van den „SaDies der Leidsche Universiteit bevatte de tan".
'j •",
Vr.."?*
„Loc." dezer dagen vele persoonlijke herin'Zonder deze lieden zou' Leiden slechis
•'

«

neringen aan en waardeeringen van Leidsche studentenjaren.
D> heer T.P. Ongkiehóng, arts, schrijft:

Wat Leiden voor den
oud-Leidenaar
bet'eekent, laat zich' moeilijk omschrijven.
Zeker niet alleen hét stadje in Zuid-Holland tuschen Haarlem, of zoo ge
wilt
tusschen Amsterdam en Den Haag,
of
dok wel een stadje bewesten Utrecht.
Leiden, dit woord uitgesproken in gezelschap . van' rechtgeaarde
oud-Leide'naars, doet de oogen glinsteren, het hart
sneller kloppen, het gezicht opklaren, als
.streek een onzichtbare hand alle zorgen
".
weg, welke de „kille" daarin gegrift had.

.

<

zijn het stadje met een Bree-straat en, een
..'
nauwe Hoogewoerd.
j De herinnering aan deze oude getrouwen
-

zal ons alt|jd bijblijven, evenals de 1 Leidsche Ge.e3t, die onvergankelijk is.
Thans, nu Hunnen de heilige plaatsen
mej" hun modderige laarzen besmeuren,
schgnt een versje uit de. Virtus niet meer
van toepassing zijn. Moge ik besluïten-met
'*J-tóch dit gedichtje,te citeeren, en daarbij de hoop uit te spreken,'dat binnen n'efc
al te' langen tsd de inhoud ervan weer- ten
vplle,zal mogen gelden:.

mooiste'stuk.

-ti'

"

j

'Niet alleen-de Vorming tot jurist, dokter
of dominee, Leiden gaf je' ook iets van onschatbare betèekenis voor" het leven mee.
Het« dan.ook,met veel piëteit, dat do
öüd-Leidenaar de herinnering aan dien tijd
met zich meedraagt, om er telkens weer
naar terug te grijpen, "als de sleur .van'het
a'iedaagschè hem te veil, wordt. Maar me ir
rog dan eën nerinrièring alleen, is Leiden
dikwijls voor ons doen en denken richtinggevend, worden menschen en' waarden beoordeeld naar maatstaven, in Leiden gelegden beproefd. *.'-■_*
\
Zoo drukt Leiden zijn stempel op al
nen, die het voorrecht hebben gehad gedurende kortereh of langeren t"jd
Leidsch
student te zijn geweest.
Gevraagd nu door de redactie van
de
..Locomotief", 'om in een kort bestek enkele, indrukken uit dien Leidschen tijd te .g<s
ven, kom ik voor de moeilijkheid te staan
van een* keuze uit het vele. '
■
v

,

»

*

-

'.

-'"■:, Eén herinnering ecbter stijgt boven
alles nit. Dat is de. herinnering aan Lpi. 'den's burgers, die goeie Leienaars, nazaten van de, dappere strijders onder bur,
gemeester, van der Werff.

Met hoeveel zorg en begrijpen, hebben
zij, van 'den eenvoudiger studenten-oppajser, sociëteitsbediende en kostjuffrouw ai,
tot de bewoners van het deftige Rapenburg
en de zeven Singels, dan vreemden student
niet omgeven.
Zou de tijd, in Leiden volmaakt zjjn geweest zonder een Arie Oenstra,
een Jan
Sierat, of een „Satan"?
Velen met mij denken nog altijd met 'dankbaarheid en waardeering aan de wijze raadgevingen van Arie.'aan de sterke verhalen
van Jan Sierat of aan de verdiende of on"

In samenwerking niet plaatselijke kunstenaars volgden nu de kamer-concerten,
welke vooral te Johanneshurg en Kaapstad
het pleit wonnen voor de te lang verwaarloosde stemmen der hedendaagsche Componisten. Op'dit: gebied is door het Neder-,
la.iidsche echtpaar dan ook. baanbrekende
•
arbeid verricht.
Met de reserve van de weinige mogelijkheden voor solistisch optreden,voor ocgui
kan tóch getuigd worden, dat zoowel de
heer Rodriguez als mevrouw Anniè Lambrechts behoorden tot de grooten, wier naam
op het affiche der stedelijke orkesten voldoende was om volle zalen te trekken. Wg
herinneren ons in dit verband de schiftende .vertolking van - Annie Lambrechts altpartij in Beethoven's Negende te Kaapstad,
waar zij de drie andere solisten volkomen
overschaduwde met haar feillooze techniek
en gedegen interpretatie.
Hun afscheid uit Zuid-Afrika béteekent
voor dit land een gevoelig, verlies: liet
kwam tot uiting in de tallooze brieven, 'zoowel tot het kunstenaarspaar als tot de radio-autoriteiten. Een rpndreis langs de vcr-

tchillende stations werd een triomf..
In Nederlaridsch-Indië zullen deze. art's-

ten ttpveuig van zich doen hooren voor de
„Nirom" en de Kunstkringen,
.De oorlog' dwingt ons tevreden te zyn
met wat we hebben. Hét cultureele leven
in .bet algemeen en het muziekleven in het
bijzonder zijn met de komst van het echtpaar Rodrïgucz-Lambrechts volkomen veilig gesteld. Het lijdt geen twijfel, dat hun
veelzijdige werkzaamheid spoedig haar
•."•,"•'.•'-■
vruchten zal afwerpen.
,

"

-

"*
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,£oo is 't gegaan, zoo zal.'t ver- '
gaan, een ieder die hier is,
Men komt beschroomd, maar'gaat
hier weg als vorst,
Maar eenmaal terug in Leiden is
het zeker en gewis, '.
Dat wederom ontdooit der killen ■
'■'
korst. ■■■■■'...*>*"
Want hier in Leiden
; "Vergeet men 't strijden
■ 'T 4
• Dat men daar buiten moet. \
school onsterfeüjk.' .
Men kruipt te zamen
'■".
Daarom zal Nederland, zal de Leidsche
Weer voor de ramen
\
Universiteit herrezen!!!.
En zegt: Hier is'het goed!
Mr. F., van Houten.schrift:.
Gezamenlijk getuigen....
Het kan njet anders.of op .8 Februari
zullen ons aller gedachten uitgaan
naar
Indien er ooit meer reden heeft bestaan onze,'oude Alma Mater en "hare alumni
om de Léidsche Universiteit te gedenken, onder de Duitsche overheersching, Hoe.,
dan is het juist in-déze huidige tijdsom- zg leven en werken
laat'zich slechts gis-..
standigheden, nu wij haar weten „aan han- sen. Mg herinnerende de
vaderlandsliefde
den en voeten gebonden" door den over- van het Leid3ch Studentencorps iri de
weldiger, schrQft Mr. R. M. Ickson. .
jaren van den vorigen Wereldoorlog,
ledere gelegenheid daartoe moet daarom ik zelf daarvan deel uitmaakte, staattoen
het
woeden aangegrepen opdat tot uitdrukking voor mij vast dat zgne leden in de weinige*
irioge komen, dat ofschoon uiterlijk de band dagen van strijd
hun plicht als goede va',
met Leiden schijnt te zijn verbroken, de derlanders hehben gedaan en dat de onLéidsche geest nog steeds in onze harten tembare geestkracht die,
thans dage t
.;»-"
huist. ■:•
Ujks ,bhjkt, hg de massa van het NederOver de beteekenis' van de Léidsche uni- landsche volk aanwezig ia, zeer zeker öoW
versiteit en de plaats, die zij inneemt* hoef gloeit in de harten van ieder Corpslid.
ik niet veel uit te weiden. Slechts, wil ik er
Zoolang de Leïdsche Academie bestaat
nog aan toevoegen de bizondere waarde hebben de Leidsche
studenten actief deeldie zij heeft voor ons, de Indonesiërs. •
genomen aan de verdediging van het vaImmers met alleen heeft zij ons geeste- derland.- In
het rampjaar 1672
een'
lijke wijsheid bijgebracht, doch
indirect Leidsche studentencompagnie .werd
opgericht,
ook de mogelijkheid geschapen dat wij kenevenzoo in 1814. Het moedig optreden van
nis hebben kunnen maken met de wereld de compagnie Leidsche jagers
in. den
buiten onzen geboortegrond.
Belgischen opstand in, 1830 is oök buiten'
Daardoor werden wij in staat
gesteld Leiden algemeen bekend. In 1866, toen in
nauwer in aanraking te komen met onze West-Europa ongerustheid ontstond ; over
blanke broeders in Nederland en vooral de veroveringspolitiek-van Bismarck, werd
hén te.leeren begrijpen en waardeeren.
door het Corps het initiatief genomen tot
mogen wij daar- de oprichting
■omBijnieteen a.s. herdenking
van een weerbaarheidscorps
ontbreken om gezamenlijk getui- waaruit de schietvereeniging
Pro Patria
genis af te leggen van trouw en dankbaar- ontstond. De
Oranje aanvaardPrins.van
Mater.
heid jegens onze Alma
de het Beschermheerschap. Dadelijk
na
Bg een gelegenheid als deze behoort in- het uitbreken van den vorigen
wereldoorderdaad geen onderscheid "gemaakt te log, werd een Leidsch
stiidentenvi-ijwilliworden tusschen wel en niet ex-corpsleden. gers Corps opgericht, dat.zich, tooide
Men zou zelfs verder kunnen gaan: tot de met het Corpswapen op den uhiformkraag
herdenkingsbijeenkomst waren ook toe te en
enthousiast zich in. den wapenhandel
laten alle belangstellenden en een ieder, die oefende. In 1918 verzamelde
zich een groot
zich op de een of andere wijze met Leiden aantal gedemobiliseerde
studenten ig>de
verbonden voelt.
Burgerwacht om in de'dreigende
In dezen bizonderen tijd,
waarin wij Leidsche
Novemberdagen
zoo.noodig met de loyale
thans leven, is het wel gerechtvaardigd troepen
.van het garnizoen revolutieplanvoor een enkelen keer met de „oude Léidneh in de kiem te"smorenT *gEÏP*|3B
sche mos", te breken..Aan vaderlandsliefde en Oranjetrouw.
Toch lachen wij..... heeft het den LMdschèn Studenten zeer .
zeker nooit ontbroken.
R. A. A. Soemitro Kolopaking' PoerboneOok in Leiden zal op 8 Februari
.
goro schrijft:
geen feestvreugde heersenen op ".
schijnlijk
„De Leidsche Universiteit is door de
Sociëteit
Minerva. ■' '.Vermoedelijk zal de
Duitschèrs gesloten". . :■' ' '. -■,[ '■;
Gestapo
de studentenorganisaties speop
"j
'■•
Een kort radiobericht!!!.
Het snerpte ons oud-Leidenaars door de ciaal het oog gevestigd.houden; ook Jn
ziel. Verontwaardiging kwam in ons
op, andere onderdrukte landen zijn het meestal •
bruut
geweid
déze ons zoo de, studenten, bij wie de vlam van verzet
omdat Het
het eerst uitslaat. Inthet in 1939 ter geheilige hoogeschool durfde aantasten..
legenheid van het eerste eeuwfeest
, Droefheid kwam over ons,
van
omdat zooveel hoogs en schoons .tijdelijk onder de het Leidsch' Studenten Corps
verschenen
Gedenkboek van het L. S. C. schreef mr.
nazi-hiel kwam te zuchten: 1 ~'.
.-.■■
Weemoed beving ons omdat de plaats, Pockema ■ Andreae' onder het
hoofdstuk
waar wtf de zonnige jaren van ónze jeugd „Corps*en Academie":
doorbrachten deze bittere beproeving moet
doormaken.'
;
„,Het is eigenlijk een ondefinieerbaar
Wij voelen ons als lieden/die de deuren
ding, die Leidsche mentaliteit. < Z\j ia
van het ouderlijk huis gesloten
vinden. ■ naar het uiteWQk vrijgevochten,. 'laDit alles is schrijnend' van leed,' al ia
waaiig, soms agressief, intens .vrpoiyk.
het maar een klein deel.van den kommer,
Zij is naar.het inneriyk een Geuzendie over deze wereld is gekomen.
geest: vastberaden,
onbereid 'zich
Maar toch hebben wij daarna gelachen, ; onderwerpen aan heerschappij van men-ta
frank en overmoedig, de gulle Leidsche
schep,: trouw. Ztf is aanstonds on g<*.
lach van dertig jaren geleden. ' ,
«pannen voet: met al wat buiten haar
Neen, die lach was anders dan de jolige •, staat, zsj proeft onmiddellijk,
wanneer
studentenlach van weleer; veel"'' sterker,
een soortgenoot wordt ontmoet."
omdat deze onze lach* als achtergrond
heeft de rotsvaste overtuiging van ons .:; Dit lokt nuj een rake typeeringl
De tfld
mannen van rijperen leeftijd, dat alles ten voor intense vrooHjkhcid is
voorloopig
goede zal keeren, wanneer wij allen onzen voorbij; dé Geuzengeest
geeft mij de overplicht vervullen en de • dageraad voor de tuiging
dat
het
Corps
deze benarde tijin
volkeren zal.beginnen te lichten.
den zich het devies op zijn vaandel
„Vir-Wy lachten om den overweldiger, die. in tus
zijn naïveteit met zijn bommenwerpers en Inen. Concordla Fides" zal, waardig betoo"

van.
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Leiden, dat is niet alleen academie
en
ptofessoren.l niet alleen corps en Minerva.
Leiden* beteekent voor de meesten van ons,
een stuk van je leven e*n dan nog wel het
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DE LEIDSCHE GEEST
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Kunstenaars uit
Zuid-Afrika
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De laatste phase voor de inname van Sidi Barrani: Australische gemotoriseerde
eenheden, gaan tot den slotaanval over.
J
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en amandelen

In de proeftuinen
een

wel verre,

ziet

men
rijke toekomst

'

gelegen: de flora van Indië te verrijken
met uithéemsche gewassen van commer«iecle waarde, en de uitgestrekte gronden

slag

van den Archipel land-en tuinbouwkundig
productief te maken, door elke streek
de planten te geveff, dje er het'best gedijen
'
willen.
:m a ' ; ,'..,,
*v'
Dat dergëln'k ' experimenteel werk in d£-

Eénigen tijd geleden schreef het „A.1.D,"
ever de proefcollecties, ,die de
kundige dienst* bezig is, o.m. in Telekoengii natuur een arbeid van tientallen jaren,■ is,
Djoenggo èn andere ressorten uit te zetten, behoeft geen naderen uitleg:/groei gaat
teneinde er do cultuurmogelgkheden te bc- langzaam. En de resultaten van groei,
proeven yan diverse "sub-tropische' gewas productiviteit, en vermenigvuldiging 'der!
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Ziehier een greep Luit den arbeid vaneden
land- en tuinbouwkundigen dienst: een onderdeel slechts van een dienst, even veelzijdig, als de rijkdom aan onze gewassen is.
Degenen, die dit eerste i) experimenteels
werk hebben ingezet, zullen de; resultaten
wel niet meer meemaken, althans van
de
overjarige planten. Maar we zeiden het. b\j
den aanvang reeds: tgJ is een factor, d-e
,'?L,bêt pjan der eeuwigheid' niet meeteip,
san de toekomst zij de daad!

*.

ten'aanzien der voórdéelïgste vruchtmate grondig 'na te gaan, dat elke cultuur zetting: moet'men het cordon-systeem vol•
■•'■,'
den. ■ '
kan worden toegepast, vergen, of de schuine snoei toepassen,, "dan
In het oude proefvak Lebo, boven Batoe, met .tijd, arbeid en ~studié.
eischt
•
•
'k
geleiden?
van
een
verscheidenheid
wel
groote
staat
Consumptie.
Vier* soorten \ pruimen, drie variëteiten
plant materiaal, zooals dat in den loop der
"de beste* moéderlandsche
laatste jaren uit alle deelen der wereld ' Zijn
we. dan eenmaal zoover, dat de cul- abrikozen,
wachten \op overplanting
werd ontvangen, en in den grond gezet, kris tuur als zoodanig' kan woxden vastgesteld,
de proefvakken, waar zjj tot verdere
haar
'
li~' ~.-*
consequentie:
kras door elkaar.
de
dan komt de' verdere
ocu- consumptie.
Versch geconserveerd, ge- ontplooiing van hun, capaciteit zullen kov Tusschen Machtig .uitschietende
■,
men.
'
de
pruimen, perziken,
laties van
droogd.
En daarna volgt, hét vraagstuk
Mispels en vijgen.
i Rochester Honey, pepcock,
Jotin Half-, van het-afzetgebied:' ledere "streek' heeft
gronds
eenige tientallen
Een
strook
van
en abrikozen,, staan droomverloren dé zoo haar eigen voorkeur. Vraag het,'om
prachtigste rozen ie bloeien, geuren se- maar een willekeurig voorbeeld te noemen, meters in ihet vierkant- toont wat zilverig
ringen in lila en donkerpaarsche tinten, een sigaretten-fabrikant eens: de zendingen grjjs gewas: het' bljjken
'
olijven te zijn, IV2 jaar geleden-geïmporde volle rijke toeven zwaar van oloesem- -naar de Oost- bf Westkust van
in veelvoud geoculeerd.; ;
£ pracht. Paggers,
overwoekerd door naar Boriieo,'Celebes of de groote Oost, zij, teerd, en
ÏJorsch, met y ruke-bladerkrobn,'staat er
klimplanten, blijken diverse béssensoortcn geven .alle duidelijke' verschillen rin geprete zijnryoung-, boison-, logan-en dew- fereerde samenstelling.
de' lofcwat, de Japansche mispel? wier lanaam erio batria 'is: een zeer.
•,,».
■tijnsche
berries.
stuk
voor
Wie
deze
stuk
domineerende
■
smaakvolle
neemt,
zich
oogënschoüw
kan
vrucht Daarnaast de.tapota,
in
factoren
is
een
inderdaad zoo langzamerhand
Er
■een tusschenyorni van de groene appel en
vormen
de
onmetelijke'
varf
geweldige collectie tot 'geslaagden groei eenig idee
tie'.kesemek, 'die niet alleen smaakvol en
gekomen. Daarmede is, door \ de bewezen werkingssfeer, die zich na dit eerste -exvoedzaam, maar ook zeer gezond is en
1
den
landlevensvatbaarheid, het eerste experimen- perimenteele-stadium, nog voor
als
middel tegen indigestie - hooge waarde
dienst
die
opent
En
tuinbouwkundigen
teele stadium afgesloten: wat er staat is en
beeft.
In Amerika betaalt men er gaarne
'geacclimatiseerd, heeft Wortel geschoten beziet de proeftuinen met ' heel andere
".
v
y
voor!
,'-S
S
dollar
er
de
belofte
van
een
wel
verre
en past zich aan in de ©verzadigdheid van oogen: ziet
leta
in
vijgen:
bch,
het
leven
veri&r
sterke
groeien'de
En
rijke
maar
toekomst
-,',.
lndie's vruchtbaren-bodem.
jonge planten vertegenwoordigd in *}
JSTu moet nog hun groeikracht en produc- longitudinaal verband leert ons, dat naar
staan
jaren
gelijk
honderd
soorten, de brown turekey, mission, kativiteit op de variabele , grondsoorten e.i eeuwigheidsmaat
een
de
dan
dota en white genpa, Guave-saorten (ónze
'eeuwigheid.
En
op
aan
seconde
hoogten worden getoetst, waartoe dan de
een
fracjslechts
f doodgewone djamböe-bidji) in veredelde
-vier hoofdfactoren zijn: hoogdroog
hoog zjjn drie óf vier decenniën
in
tijd
welken
nochtans
hét
soorten, bestemd voor bergcultuur, groeit
daarvan,
tie
laag nat: Deze proenat, en laag droog
en
tot
ontgezaaid
voor
welvaart
is
er naast de japonica sidonia, een peerniet
tot
zaad
bepalen
galleen
hoogzich
de
ven
sgort, uit het land van den Mikado; de
,
vlakte van Malahg maar men heeft ze in kiemen gebracht.
mores nigra blijkt een soort moerbei met
Keeren wij terug tot de individueele be-'
'Pasoèroean Semarang, Batavia (de bebijzonder groote vruchten, een amandelkende tuinen van Pasar Minggoe), Medan, langrijkheid van.elk der plantenvariëteiten.
aanplant reeds 2 meter hoog telt de
Daar zijn bijvoorbeeld de appels: de
', ■
"enz.
beste soorten, die de aardbol kent; 'en
Twee principes hebben hierbij ten grond- proeven om deze Europeesche vrucht hier.
sen, Vruchten, bloemen, groenten en krui-
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„N.S.B.-perkara”
Oude

res aan gedaagde werd kenbaar gemaakt,
n«.dat de houding van eischeres in de twee
do helft van Mei 1940 reeds aan verschei
oenen ".harer medewerkers (op het kantoor) aanstoot. had. gegeven, kon van gedaagde redelijkerwijs niet worden gevergdde dienstbetrekking met eischeres te laten
voortduren.
Déze -i> dienstbetrekking
mnëst teen onmid lellijk, en kon ook rechtmatig, worden beëindigd.
Dezer dagen diende voor den Residen tieVerder voert gedaagde in zijn dupliek
reen'er te Batavia, mr, J. Oppecüjk, wederaan,
dat eischeres" bij haar repliek heeft
om? een oude „n.s b.-perkara", waarin megegeven, „zelfs nu niet ie beseffen,
blijk
vrouw J. A. V. 'optreedt als eischeres con10
Mei, 1910 een fatale datum in het
dat
tra de'N.V. Nederlandsche Lloyd als geleven
van
eiken rechtgeaarden Nederlan:
- . ,
v
'-•:■ ■ .
daagde. '
der
is
geweest,
en dat hetgeen daarvóór
Deze zitting in dit proces had
plaats
geliefhebber of dweepals
nog
politiek
thans vertegenwoordigd
om gedaagde,
zucht bij groote verdraagzaamheid- kon
de
Kooy,
gelegenheid
in
door mr. E. W.H.
worden geduld, speciaal ook nadat beté stellen, zijn dupliek in te dienen.
kend
wat zich'in Holland had afge-Nadat zulks geschied was, vroeg de pro- ;' speeldwerd
(Rotterdam!), onvergeeflijk landeischeres
vonnis,
van
de
cureur
'waarop
verraad werd, wanneer niet van een radiprocureur van gedaagde den Residentiecale
wijziging van de geestesgesteldheid
rechter om 8 dagen beraad verzochU
.>.';•
werd
blijk gegeven".
Dit werd toegestaan, en de zaak zal dus
Gedaagde stelt voorts, dat eischeres „eea
op Dinsdag, 18 dezer, opnieuw voorkomen.
A.sdan zal worden beslist, of er nog nader . even onzinnig als ongemotiveerd verband"
mondeling getuigenverhoor zal plaats heb-{{ti acht te leggen tusschen haar actie en Ke
' ben, dan wel of de datum voor het vonnis
interneering van haar echtgenoot (welke,
•;
j-.] ',
zal worden' bepaald.
naar men weet, in December 1940 heeft
plaats gehad. Red.), en dat het HoofdparAan de dupliek van gedaagde is het onket haar wel nader zal uitleggen, dat hst
dcrvolgende ontleend:
Het ydmaatschap vóór Mei 1940 van de geheel onafhankelijk staat ten opzichte van
n.s.b. is op zichzeif niet de. reden van het gedaagde en deze niet de beschikking heeft
over „lettres de cachet". HtS: ;
. t
ontslag van eischeres geweest, . .■> . ':
Toen evenwel op 31 Mei 1940 uit de besNaar gedaagde nader heeft vernomen,, ia
te bron de staatsgevaarlijkheid van eische-, eischeres weliswaar op 31 Mei. 1940 niet
•

Wat,landver”

'

werd

_

'-

*

~

;

I

„

~

.

•

geïnterneerd, doch zij moet zich
nadien
iederen dag op het politiebureau melden. '
£Wy* teekenen hierbij voor de goede* orde.
aan; dat eischeres „van* zichzfllf een zuiverDultschen naam draagt.' Red.) Ook hier-9
uit kan, aldus gedaagde verder, blaken, dat
cischere3 „van politioneele zijde als gevaarlijk wordt aangemerkt, daar slechts -op
gevaarlijk geachte Nederlandsche vrouwen
deze maatregel' wordt toegepast".;
; '~
De erkentenis van eischeres, ' dat
zfl op
31 Mei .1940 nog niet de helft van den in de

arbeidsovereenkomst

het

voor

>verleénen

;

van Europeesch verlof vastgestelden termijn had uitgediend,' sluit in, dat zij
ook
geen enkel recht op-schadevergoeding terzake' van gederfde verlofsemolümenten kan
doen gelden. ■•••,
•
t
Ook overigens handhaaft gedaagde haar
positie en zij ontkent.alles, wat eischeres
heeft gesteld, voorzoover dit .door gedaagde niet uitdrukkelijk is erkend.
T
Naar gedaagdes meèning bestaat voor '
een persoonlijke verschijning van"; partijen
geen aanleiding en allerminst op grond van
niet nader aangeduide onjuistheden, welke
de verbeeldingskracht van eischeres in hot
antwoord van gedaagde zou hebben op
T ,
_'*•
*gemerkt. .
\
;:*»'.'
Verder biedt gedaagde bewijs door getuigen aan van zoodanige door haar' gestelde feiten, van welke de Rechter mocht
oordeelen, dat"bewijs
gedaagde,
'
moet worden geleverd.
'Ten aanzien van den- eisen in reconventie (betrekking hebbend pp een door eischeres genoten 'Voorschot op salaris ad
ƒ.550, welk voorschot "op het moment van
het; verbreken der dienstbetrekking nog
niet was verrekend. 'Red.) wordt in de
dupliek gesteld, dat „gedaagde in recon- ,'
ventié" (d.i. dus eischeres in conventie,
mevrouw,J. AC V.) deze schuld, heeft erkend, en niet heeft ontkent, dat dit bedrag
haar. als voorschot op haar salaris in verbruifcleen'is verstrekt; dat deze vordering
overeenkomstig de heerschende jurisprudentie betrekkelijk is tot de arbeidsovereenkomst, en krachtens artikel 116 g. tot
elk bedrag tot de competentie van den Re-'
sidentierechter behoort; dat er geen enkele .reden bestaat, om deze vordering niet
ontvankelijk te verklaren; dat integendeel
de vordering in reconventie dadelijk kan
■>'
.
worden toegewezen,
• ■ Gedaagde in conventie, eischeres in reconventie (De Nederlandsche Lloyd) concludeert in haar dupliek: in conventie tot
persistitbij antwoord, en, subsidiair,' tot
aanbod van getuigenbewijs; in reconventie
tot persistit bij eisch in reconventie.
-
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NOGMAALS BEELDEN UIT AFRIKA.
EEN DAPPER SERGEANT-VLIEGER.

Sergeant D. Slyï een 23'drige instructeur van de R.A.F., verrichtte een. bewonderenswaardig
feit door zijn trainingst-je'ttel, ofschoon dit door een anaere machine tijdens een oefenvlucht
ernstig was 'beschadigd, toch nog op het 'vliegveld te doen landen, zy het" dan ook min of
>

"

■

'

meer in brokken.

"

.

—

;
,

voor een

••

,

■

.

■

Een vliegmachine wordt in gereedheid gebracht
kort bezoek aan Hitlcr: munitie voor de
machinegeweren wordt ingeladen.
Nadruk verboden)(Covvrïahi ,J>e Sumatra Post".

Tot

de geredde opve
renden van hét getorpedeerde 8.8. „Western
Prince" behoorden ook
X eenigé
y autoriteiten, die men
? hierboven
afgebeeld
'

ziet.
g .
f (Copyright ,f>e SumaNadruk
ïtra. Post".
—-

*"

een

van

Sergeant Sly,
23-jarige instructeur
R.A.F.,
voor de
betoonden
kreeg een koninklijke ondencheiding
moed. Bv slaagde er in zijn ernstig beschadigd' toestel
■ ■-■■' veilia op Engelschen bodem te doen landen.'

■

'

>

■

Bij zijn recent bezoek aan het Midden-Oosten heeft minister
Eden met'een Lysander-vliegtuig een bezoek gebracht aan
het gevechtsfront. Op onze foto ziet men den minister het
','■■■:■'

.-..

vliegtuig binnengaan.

"

;

."

verboden).

Een Australische eenheid van het Nijlioger maakt, zich gereed om een kamp te betrekken,
ergens midden in de Westelijke .woestijn, tijdens den opmarsch naar Tobroek. ' "■.
■'
,
'
(Copyright ,fie-iSumatra Post".— Nadruk verboden).
.'

hebben de Britten en Auatraliërs gemaakt bij vdane
Duizenden en nog eens duizenden krijgsgevangenen
foto een hoeveelheid bü elkaar. (Copyright ■;fit Sutnatra Pos?'. Nadruk

Stdt Barram. Tien ziet er op onze

veroing

'

-

,

'

:

:

>

de belopen van

maar
EN

DE JAPANSCHE MISPEL
VIJGEN

'

er
.; de prij-aanplant
voor, eveneens uit eigen zaad winning. Een
groot oppervlak is ingeruimd voor de'V.tcr.
maten: vijftien, soorten staan er,"de beste
.uit Italië. ;■■..' :fv? ■:,;■■■■:;: .-;...:.:;;■:. v:; ;; .;.;-;.;.' ■;•;•■■
De '■■:, tomatencultuur
wordt hier.nog
altijd geteisterd door. vele ziekten, en degene, die een resistente variëteit zou kunnen
kweeken, zou er rijk mee kunnen worden!
Hier wordt uit de vele prima soorten 'de
Sterkste geselecteerd voor verdere zaadwin-

„onvergflijk

Over

olijven

Prachtig staat ook

als consumptie-ooft te kweekèn, zh'n«> niet
door en tusschen dit alles heen verrasnieuw. Er z\jn min of meer geslaagde culsingen van. prachtige sierplanten, de setures,' maar bevredigend konden zij niet;
ringia persiü, een prachtige bloeier,, da
piracanta Rochussiana, een heester -met
genoemd worden, wan,£ nog daargelaten
tiat qttantitatief nog in de verste verte niet '; prachtig decoratieve-bessen, borderplanin de behoefte wordt 'voorzien, ook. quaii- ' ten-,: tuberozen, élke vierkante duim
tatief is de Indische markt feiteüjk nog op. [grpnds 'is hier «Is het ware uitgebuitr
! V
üitheemscheh import aangewezen,
' Lebo is.een oud citrüs-proefvak,
'waar
Dit is' begrijpelijk:', de appel* is een gelangzamerhand geïmporteerde stekken en
weldige hebride, en stelt den kweeker dus 1 plantjes werden uitgezet. Maar ook zaden
telkenmale voor nieuwe Verrassingen en worden e.r- tot ontkieming gebracht: op rekteleurstellingen..
ken en ondereen afdakje, staah. tientallen
jaren potjes met hdten bijvoorbeeld, waaronder
Prof. Sprenger bracht
geleden een collectie meer deze import, de peca--en de okkernoói., reeds plantklaar
■ thans reeds tot groèikrachfige heesters staan en «n manden de carrot trees (Johanuitgebot, wordt aangehouden als moeder' nes-bróod) afkomstig uit het bergland van
boomen, waaruit'oculdtie-materiaal wórdt Cyprus en bestemd voor veevoen
gewonnen ' vóór de Voortplanting. Uilèr- • Verderop-strekken zich de- .moestuinen
■aqrd wórden daarvoor inheenische onder- .int,, zoo maat;- tusschen, de djeroekboomen
•
stammen bentff: hef heterogeen product, groeien Uien, voor het eerst uit niet geïmdat'daaruit verkregen wordt, is een stu- porteerd zaad. Tot dusver werd n.l, her
die op zichzelf.voor de caprtciositeit' 'van
altijd uit Britsch'-Indië v aangede veélbézongsn paradijsvrucht!'
v\\-'. uienzaad
»men dat hier
zelf.
bracht.' Thans
EJandoen zich al dadelijk ook problemen
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