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De Sumatra Post

Bulgarije toegetreden
tot het Tripartite Pact
En Duitsche troepen rukten

~

Dit nummer bestaat uit

Doelstellingen verduidelijkt

VRIJE FRANSCHEN NAMEN

j£ Londen, 2 Maart (Ancta-A.N.P.). De
KUFRA IN.
mededeelingén >' inzake ' 4e Nederlandsche niet achten, kunnen wij'niet onderhandelen,
Unie, de laatste, maanden geseiiid, kunnen daar in dezen moeilgkeil tijd het Neder-/
Positie der Italianen in
'~
tyorden aangevuld uit nummers van hei; land s c h e het hoogste is." , .
■
Over het toekomstige* Bestüursbestel in
orgaan der Unie, alhier pntvangem
Erythrea hopeloos
i Het, hoofdkantoor in Den Haag is zoo- Nederland zegt het geschrift:,- ," ,"
Londen, 2 Maart (Aneta peuter):. De danig ' uitgebreid dat splitsing noodig waa
.jVast staat, dat de staatkundige vorm
oasa van Kufra (800 kilometer ten Zuiden in de secretariaten, namelijk een voor stu- van het Vaderland zal • veranderen, 'maar
van Benghazi) gaf zich op' 1 Maart aan de die, een ander voor» propaganda.- Uitbrei- met de werkelijke' verandering' dient
Je
Vr\je Fransche troepen over.
ding van de kantoorruimte in de Alexanworden gewacht tot na den vrede, daar wfo'
Dit nieuws werd heden óp* het hoofd- derstraat bledk eveneens noodzakelijk.,
meenen, dat dit een zuiver' Nederlandsche
kwartier der Vrfle Franschen ontvangen.
. Het weekblad der, Unie wordt niet alleen
zaak is,- waarover, het Nederlandsche volk
Het Italiaansche garnizoen t 1000 man aan de leden gezonden, maar ook aan het vry moet beslissen". ; .;. x'■ '\
'„.
' \v.''.'
werd gevangen genomen.
publiek op straat verkocht»
.■
verder,
staatblijkt
Het
dat
de
Unie
Küfra werd sedert 7 Fehruari belegerd
Het plan,om een maandblad uit te geven
'
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TriparVite-Pact

teekende.
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door dè Vrije Fransche troepen uit Tsjaad
van kolonel
en Kameroen, onder leiding
>"""'
Leclec.
»'S;
VIn een telegram aan De Gaulle zegt
Leclec: „Weer een stap baar de overwinning! Vive la France!" ,
*.Y"
Uit Somaliland wórdt gemeld dat de Italianen in verwarring vluchten, trachtenu
Addis Abeba te bereiken. In Noord-Somaliland wordt geen ernstige Italiaansche tegenstand verwacht. In dit gebied'zjjn reeds
negenduizend Italianen'gevangen. En het
aantal krijgsgevangenen neemt nog voort•'
durend toe. f
. "

is afgestuit-óp een Duitsch verbod.
Daar Mussert's knockploegen herhaalde
lijk probeeren verkoopers van-het Orgaan
'der Unie af-te ranselen, heeft het bestuur
van de Unie houten étalagehuisjes opgericht, waarin een groep .colporteurs verblijft,
hetgeen vermindering van de vechtpartijen
met N.&8.-ers tengevolge had.
V $\
De centra der Unie op verschillende plaatsen staan' voortdurend bloot;'aan Ver.:
nieling. ,
U>t een lijstje van het ledental eener
plaatselijke af deeling van de Unie blijkt,
dat alle klassen en beroepen erin vertegenfabrieksarbeiders, land
woordigd
arbeiders, „onderwijzers,"' winkeliers, bouwtrs, lieden,uit het kleinbedrijf, -\yinkeldienstbdden, hoteliers, kellners," ambtenaren, geestelijken,, huisvrouwen enz. Het.
blijkt ook, dat de Unie niet alleen optreedt
in'de gróote-steden, maar tot in de kleinste
'*..;■»;
dorpjes toe. Zelfs m Urk."
Hoewel het program der Unie reeds eerder vermeld is. verdienen gedeelten uit een
propaganda-geschrift te worden geciteerd
.welke de doelstelling toelichten. j
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United
Chungking, 2 Maart' "(Anëta
f?ress). De 30-jarige Amerikaa/ische Miss
Margaret Kees is 28 Februari op dên' Birmaweg tengevolge Van een 'verkeersongeluk
gedpod. Dit is" ihet eerate buitenlandschje
slachtoffer op den 'Bihnaweg.'
■, ■;
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ALS TYRANNEN

STRAFFEN....
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Koning Boris wordt.......
geluk gewenscht.........
Rome, I'Mrt. (Aneta-Reuter). Koning

Victor Emmanuel zond een hartelijk. telegram aan Koning Boris, verklarend fi op het
oogenbljk dat de vriendschap tusschen

ze beide landen opnieuw bevestiging vindt
in Bülgarije's toetreden tot het Tripartite
Pact, doet het mij genoegen u mijn hartelijkste wenschen te zenden voor uw persoonÜjk geluk en het welzijn van uw volk".
Mussolini zond eén soortgeUjk' telegram
. ■":
;" •
aan Filóff.
Een gezant bedankt.....
Ge, Londen, 2 Maart (Aneta-Reuter).
meld wordt, dat Koning Boris heden den
Britschen gezant zal ontmoeten. v. i.'
De Bulgaarsche gezant te Londen, Momt 4
ontslag in
chiloff, diende telegrafisch
bjj de Bulgaarsche regeering. Reuters diplomatieke correspondent verneemt' dat h(j de
politiek zyner regeering tot aansluiting btf
de As en toelating van den inval der Duitsche troepen in Bulgarije niet goedkeurt. Hg
was tevoren inzake de plannen zjjner regeering niet ingelicht,, noch op de hoogte gehouden van de jongste ontwikkelingen te
•

-

~

Sofia.'

'"'

.'■

.'

:

."■

■■>'••

f.--

Nader seint Reuter uit' Sofia dat de.Bfitsche gezant George Rendel Zondagavond
door. Koning Boris in audiëntie' werd ontvangen. Hy reed naar. het Paleis in een auto
met de. Union Jack, welke langs een lange
reeks van Duitsche militaire • voertuigen
'.•
reed. .'.V',
."■"."
Na de audiëntie werd geen verklaring uitgegeven; hendel zeide, dat hy eerst rapport
aan de Britsche regeering moet uitbrengen
en'dan nog op antwoord moet wachten. "•'
.Na i Rendél'a bezoek ontving dé Koning
den Duitschen gezant Von Richthofen.
Er is nog steeds'geen teeken, dat. een
aanzienlijk aantal Duitsche troepen in de
hoofdstad wordt gestationncerd, doch Zondagmiddag passeerde een gestadige stroom
van Duitsche militaire voertuigen door de
Straten van Sofia. De menigte sloeg dit
'-.'.,
stilzwijgend gade.
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Zware boeten voor relletjes

•
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Thailand.
Fransch

'
,

tegenvoorstel?

Tokio, 2 Maart (Aneta Reuter;;
Men"
meent, dat de regeering te Vichy instruc-

Nederlanders maakten het den
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AANSTEKELIJK!
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bezetter alom lastig
Lonüen. 1 Mrt. (Aneta Reuter). Het D.
N.B. meldt uit Amsterdam:
De stad was Vrijdagmorgen weer geheel
'
normaal.
, Donderdag in den namiddag wan'het gewone uiterlijk hernomen en was het werk
hervat in alle ■ fabrieken en openbare bedrijven, waar het Woensdag was onderbro'

*

.

ken.

,

'•„;._»

De „Daily Tèlegraph" meldt uit Ziirich:
„Wilhrlmstrasse erkent dat „krachtdadige" maatregelen werden genomen tegen
oprocrige elementen in Nederland, maar de
Duitsche pers tracht den klemtoon te leggen op de meening dat de verstoringen van
de" orde -slechts een plaatselijk karakter
droegen. Berichten van neutrale correspondenten (e Berlijn tooncn aan, dat de Duitsche" autoriteiten er, niet in zijn geslaagd dè
beteekenis der ordeverstoringen voor het
publiek geheim te houden?'
j De Berlijnsehe correspondent van de „Baseier National Zeitung" meldt by voorbeeld
dat ondanks de officieele verzekeringen de
verstoringen in Nederland tamelijk ,wijd
spreid schijnen te zijn geweest, zooals de
.

ties zond aan de delegatie te Tokio tot het
indienen van een'tegenvoorstel op'het .lapansche „compromis-aanbod", aldus meldt
t!e '„Nichi Nichi".
Verwacht*werd, dat de Fransche,ambassadeur heden 2 Maart Matsuoka zou bezoe-.'
ken.»
,'■'.Het verluidt, dat de .lapansche regeering
aan de oorspronkelijke vredesvoorwaarden Duitschj maatregelen aantoónen.

.

;

•

verneemt uit SoDe „Popolp dl Roma"
..'.'.."•'
■'',
.■' '
fia: ''- ■
betrekdiplomatieke
de
Verbreking van
kingen..tusschen Griekenland en Bulgarije
•
'~Ct~r •'•/.•'
is aanstaande. ,

genwoordigers van

Het
Londen, 2 Maart (Aneta-Reuter).
verneemt
uit
Sofia:D. N.B.
zijn
De- Bulgaarsche' Premier" deelde •
terugkeer aan het Parlement mede, 'dat
Duitschland aan de Bulgaarsche regeering
toestemming verzocht om Duitsche troepen
door Bulgarije te mogen zenden. „De DuitLonden, 2 Maart (Aneta-'A'.N.P.) Wegens relletjes, legden de Duitsche bezetters
Amsterdam een boete op van 15 milliöen gulden! Hilversum 2 l/2 millioen. gulden,
sche règeering verklaarde", aldus de Pre/
mier", dat de taak dezer troepen van be* Zaandam een half millioen gulden. ■ ■
v
■
perkten duur zou zijn en dat de maatregel
typisch staaltje" van de. Duitsche mentaliteit. Men meent,
Deze
methode
is
een
op
rust
Balkan
den
ten doel heeft, vrede en
door boeten en andere strafmaatregelen het Nederlandsche volk te kunnen Intimidceren
te handhaven. De Duitsche regeering heeft Het zal wel büjken, dat de methode een juist averechtsche uitwerking heeft, aangeBulgarije niet gevraagd,'iets te doen dat zou
zien Nederlanders nn eenmaal geen slavenzlelen bezitten, zich in dit opzicht van Je'
botsen met Bulgarije's vredespolitiek en Duitsche massa onderscheidende.
,'*
"..
■'
Bulgarffs verplichtingen jegens zijn buurgroepen van burgers pijnlijk zijn
voor
verscheidene
mogelijk
Ofschoon
de
boeten
'".";' : ■•'•:.";■'•..
landen".
genoemde
kan een, hoewel schrale,.troost gevonden Worden-in de. overweging dat
De hoofdmacht arriveert.
plunden
der
Duitsche
systematische
omvang
bij
niets
betcekeiien
vergeleken
boeten
Sofia, 2 Maart (Aneta-Reuter). De hoofd.-:>..'•
'••
,
.
'
dering van Nederland!
'
■
'
■
■»■
macht, yan het Duitsche leger en de Duitsche ' militaire staf, o.m. leger- en lucht„WANORDELIJKHEDEN” WERKTEN
machtofficieren, zijn heden kort na den noen
De
aangekomen.de
per auto in
hoofdstad
De burgemeester, van Utrecht maakte bekend, dat hij de recente onlusten' beauto's' waren geëscorteerd door motorrijtreurde. liy smeekte oud en jong zich onder de huidige omstandigheden te bedenken en
ders met stalen helmen en begeleid door.
af te laten van wanordelijk gedrag. Hij waarschuwde dat de besluiten en verordeger-auto's. De officieren droegen kaarten,
ningen én de polltle-aanwyzingen van den bezetter strikt "moeten worden, gehooren de meesten' waren volledig in uniform,
zaamd. Baldadigheden, scheldpartijen, beleedigingen, het ingooien van ruiten en het
-»*.'»'•':•'.";' ,'..'.
ofschoon sommige burger-hoeden of jaswerpen van steenen kunnen niet worden geduld.' '■•
sen bij hun militaire uniformen droegen.
Deza burgemeesterujke waarschuwing leert, dat de wanordelijkheden te AmsterVolgens berichten kondigde Duitschland
bUjkbaar.,aanstekelijk hebben gewérkt in zich tot andere steden hebben uitgedam
aan op 5 Maart gereed te willen zijn met
!■''.'',.'
'■
..'•"■•'.:.- .
■■.■.'..''
breid.
■•.
de bezetting Van Bulgarije. ' /,.-/. ;
j ■} Een volgend Reuter-telegram meldt dat
de voorhoede van de Duitsche troepen in
Eden werd óp de Britsche Legatie verbron
Bulgarije volgen» gezaghebbende
"door den gezant' Slr Michael
welkomd
reeds de Grieksche grens nadert.
Falairet'en den Griekschen minister KoriDuitsche vliegtuigen. zis. Zondag in den vooravond werd hij door
Bégrado, 2 Maart (Aneta Reuter).' Den Koning Georgc van Griekenland ontvangen.
In een interview gaf hij zijn groote teDuitsche
geheelen Zaterdag vlogen 250
wordtj'dat
vredenheid
.te kennen over zijn besprekinvliegtuigen óver Sofia.' Gemeld
Londen, 2 MaarF(Aneta Reuter). Begin
•'-."••':
dé vliegvelden in Zuid-Bulgaryin Duitsche gen in Turkije.
Zaterdagnacht
werd een stad aan de OostViceEden en Dill zijn vergezeld door
handen zijn en dat zich daar duikbommenEen aantal huizen werd
aangevallen.
kust
Generarl
:,:?*i;
Luchtmaarschalk .Elmhurst,
werpers bevinden.
■.'<
.
beschadigd.
Uit New York wordt gemeld, dat de Ame- Mallaby van het Departement van Oorlog,
Volgens
een
van. het. Miniscommuniqué
van
Mi;
het
rikaansche ra'dio en de Amerikaansche pers, en verscheidene ambtenaren
was
er
ook aanzienterie
van
Hun
Luchtvaart
lang voorbereid op alle eventualiteiten, de nisterie van Buitenlandsche Zaken.
andere
in
activiteit
deelcn
lijke
vijandelijke
berichten over de Duitsche bezetting van bezoek aan Griekenland ; zal verscheidene van het land. .Verschillende plaatsen leden
duren.
dagen
Bulgarjje kalm.hebben ontvangen.
Maandag biedt dé Grieksche Premiei' schade, hoewel nergens zwaar. De slachtofDeze laatste zet wordt allerwege uitgefers'waren niet talryk, doch een klein aan*
legd als" aankondiger van het, „voorjaars- Kornis Eden een officiéele lunch aan. ,
•
tal personen werd gedood.'
•
;' \uV.'
offensief*'.*
VERDUISTERD ROEMENIE
Op de Schotsche kust werd een* vyande-.
Griekenland niet verbaasd.
(Aneta-Reuter). Uit Üjke bommenwerper vernietigd.' ''',*",'.."...'
Rome, 2 Maart
Ankara, 2 Maart (Aneta-Reuter). Bülga- Boekarest wordt gemeld; dat Roemenië ieHeden werd bij de Oostkust door jagers
rije's toetreden tot het pact baarde wéinig deren 'nacht (van 20.30 uur 's'avonds tot van de R.A.F. een vijandelijke bommenverbazing, daar men het 't Duitsche antcommuhalf zeven 's morgens) verduisterd zal zijn werper in zee geschoten, aldus een
Luchtvaart,
woord acht op het bezoek van ■ Eden aan met ingang van heden.
van
r.iqué
van-het
';'.v'
Ministerie
Ankara.
De telling van den eersten dag van het dat meldt, dat er heden bij daglicht weinig
Het Turksche Kabinet overzag de resul- Roémeensche plebisciet' leverde op :*
Jucht-activiteil boven Engeland was. Bomtaten van'het bezoek van Eden.
geworpen op plaatnon in
■
1.163.059 stemmen „Ja"-,
..;ï men ' werden
'■ ; ;
en, East-Anglia,' doch weiNoord-Schotland
„Neen".
"1515
stemmen
■
WAAKZAAM TURKIJE
nig schade werd aangericht en van slachtIstanboel,"2 Maart (Aneta-Reuter)." Dei
UIT JOEGOSLAVIE
''''
offers wordt geen melding gemaakt.
Turksche marine-autoriteiten gaven instrucHet
kort
na
het
.vallen
(Aneta-Reüter).
Zondagavond,
der.
Berlijn,
2
Maart
ties uit aan alle schepen die de DardanelBüro verneemt uit duisternis, klonk te Londen het alarm.
len wenschen te passéeren, dat zjj voort- Deutsches Nachrichten
Joegoslavische
Een korte, doch krachtige aanval werd
Belgrado
Premier
dat
de
aan hun identiteit moeten bekend maken Tsevokovitch,
gedaan op' een kleino stad in Zuid-Westu{t
Zondag
per
vliegtuig
die
en om een loods moeten vragen..,,
zijn geboortestad Nisch naar. Belgrado te- Éngehüid. Er werd schade aan huizen toeEDEN EN DILL.
had gebracht'en er werden eenige slachtoffers
rugkeerde, een bingdurlg onderhoud
De ruiten van een ziekenhuis
Prins-Regent
gemaakt.
Paul,
tegenwoordigIn
Athene, 2 Maart (Aneta-Reuter). Eden met
vernield,
van
Buitenlandsche
werden
doch de patiënten ontsnapna
beheid
van.-den'Minister
aangekomen,
hier
hun
en Dill zyn
*_;.'■. . •'•'.,•
■'•,..■•,•"
ten ongedeerd.
Zaken Markovitch.
sprekingen te Ankara.
'

MALTA WEER GEBOMBARDEERD
Malta, 2 Maart (Aneta Reuter).
Malta
werd wederom aan vijandelijke/ luchtaanvallen -onderworpen.' Historische'gebouwen
en kerken werden
gebombardeerd.
De
schade was-echter van geen. beteekenis...

DE

*

■•

CHINEESCHE DEVIEZENPOLITIEK

Chungking. 2 Maart (Aneta Reuter). Vele
gissingen werden alhier, veroorzaakt, ia
verband met het feit, daj, de Centrale Bank
van China den -aankoop en verkoop
van
buitenlandsche deviezen, ter dekking, van
gerechtvaardigde behoeften" hervat. Tevoren moesten aanvragen voor aankoop van
buitenlanasche deviezen worden ingediend
.
te Shanghai en Hongkong.
>

IN DE GREBBELINIE
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De Duitsche raids

op Engeland
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Break met Griekenland.
(Aneta United Press).
Rome, 1 Maart
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na.

Amsterdam?
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Premier.

Weer rust in

over,

"

.

(Aneta Reuter). De
.Sofia, 1 Maart
Pers-afdéeliflg van • de Britsche legatie
sluit heden; Bijna alle Britsche onderdanen, behalve de legatie- en
consulaire
staten, verlieten reeds het land. De' mobilisatie van verscheidenee nieuwe klassen
voortvan het Bulgaarsche leger wordt
voorbereid wil zijn
gezet, wijl het land
,
voor „eiken mpgelijken noodtoestand".
Hier wordt .officieel 'de nadruk 'erop
gelegd, .dat deze mobilisatiemaatregelen
een- vorm van „defensieve actie" zijn.

Maar Vichy zou tegenvoorstellen doen

'

AMERIKAANSCHEGEDO

-

-

Frankrijk aanvaardde principieel
de Japansche eischen

.

BIRMAWEG.

~

Britten zijn vertrokken.
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Tokio, 1
(Anèta.J Domei), Buitenlandsche persberichten meldden hedenmorgen vroeg Frankrijk's aanvaarding van
de
fundamenteel? voorwaarden van Japan's
„De Nederlandsche Unie is .pnt-^ compromis-voorstel, doch officieele kringen
:,
!
staan,", zoo luidt een aanhaling, ",',om weigerden commentaar te, geven,
zoolang
te kunnen uiten hetgeen in het land nóg geen officieele inlichtingen zijn ontvallomgaat tct handhaving van de heilig-*
ste Nederlandsche vrijheden en tradiInmiddels reageerde, de Effectenbeurs
ties. Naast dit behoud-element, stond gunstig
op het persbericht, hetgeen resulop den oprichters, van het begin af aan
in
teerde
winsten van 1 tot 6 yen
een
•
van
vernoodzakelijkheid
krachtige
de
uitgebreide linie. ' ■" ,'' .' ■.
,
'»*"•".,..
nieuwing voor oog'en."
',-.-■.
'
. .
■'..."*
Hoorc functionarissen van het Gaimusho
Een andere aanhaling* luidt: „Wij stellen kwamen hedenmorgen in een spoedvergade voorwaarde voorop dat' alle vernieuwing dering bijeen, welke later ook werd bijgetot stand moet komen op Nederlandsche woond door Minister Matsuoka, terwijl beMet hen, die wb'ze van vernieuwing sprekirigen werden gevoerd • tUsschen Japarïsche en Fransche gedelegeerden ter con,
ferentie ie Tokio.
Ëenige waarnemers meenen dat mogelijk
een uitweg uit de moeilijkheid zal worden
gevonden, die zat leiden tot spoedige bijeehroeping van de vijfde informeele ' bijeenkomst, van Japansche, Fransche en verte-

liland bevredigend'is, In Abésshyë werden verdere" vorderingen'gemaakt langs
den weg naar Gondar. In de 'provincie
Göjjam brachten "Ethiopische patriotten
het Italiaansche garnizoen te Burye dat
'een ultval* met cavalerie
en infanterie
probeerde, aanzienlijke verliezen toe.'*.

,

-

handhaven!

,

:

melding makende, verklaart dat de'onti wikkeling der operaties in,geheel Soma-

.

.

begrip is, vreemd aan den Nederlandschen
volksraad. Overeenkomstig den Nederlandschen'volksraad, "moet het volk in -staat
worden geacht zich te doen gelden in
Landsbestuur en Wetgeving. Dit is sinds
eeuwen zoo geweest, en dé Unie wil. het

.

-

~

De Britsche troepen in Nöord-Erythrea
veroverden 1 Maart een belangrijke V**<
beheerscht,
die den toegang-tot Keren
met in het gebergte een Itallaansch fort
dat de militaire sleutel Is tot de verovering van de getieele kolonie.
Britsche

kundige herzieningen niet vereenzelvigt met
de .dictatuur; hetgeen een." buitenlandscü

van heden Verklaart, dat de Grieken plaatselijk nieuwe vorderingen maakten in dèti
centralen sector van Albanië. Meer Italiaansche gevangenen werden gemaakt, eix
een 'groote hoeveelheid "oorlogsmateriaal
werd •veroverd..
De'zuiverheid van het Grieksche antitankvuur bracht een Italiaanschcn tankaanval tot staan. Eén tank werd vernietigd.
Op een punt werd een vijandelijke patrouille met groote verliezen uiteen ge■
A.
,
slagen.
Volgens nieuwe beschikbare bijzonderheden, waren Vr\jdag de aanvoerder en acht
officieren onder de dooden, toen een Itahaansch bataljon werd vernietigd. Het bataljon werd van verschillende punten onder
vuur genomen en tenslotte door een infanterie-aanval verslagen.

"

'

>

'

Athene, 2 Maart (Aneta Reuter).' Een

bulletin van het Grieksche Pers-Ministerie

\

'

.

■. Het

drie bladen

•

"

~

>

(Aneta-Reuter).
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DENOP

Toen Filof£ aan den Sobranje' verklaarLonden, 1 Maart.
•
de dat de'aankomst van Duitsche troeDe Berlijnsche Radio meldt pen in overeenstemming was met de overeenkomst met de Duitsche regeering,
verlangden achttien leden der oppositie
dat Bulgarije het
een debat, wat geweigerd werd. ' .
De Sobranje keurde zonder debat de
onderteekening van het pact g0ed......
Wat er aan voorafging.
Nader meldt een Reutertelegram uit Sofia
gemeld, heeft volZooals reeds in het kort
BulgaRadio-Berlijn
Vichy dat de Britsche gezant Rendel
via
bericht.van
gens een
aangesloten. heden Koning Boris bezocht.
pact
tripartite'
zich
het
bij
rije
De Britsche militaire attaché verliet BulAan dit bericht zijn de volgende berichgarije.
..
voorafgegaan,
ten
■
„Onafhankelijkheidsdag”....!
Het „D. N. B." meldde, dat Ciano per
extratrein te Weenen was aangekomen.
Terwijl
de Duitsche treepen over de grens
Een bericht uit Roine zeide, dat' Volgens stroomden ving Bulgarije Jieden de viering
Bulgaeen telegram uit Sofia aan „Stefani"
van den nationalen Onafhankelijkheidsdag
te
het,pact
teekenen..'..
rije besloten had
(3 Maart) aan.
Uit Berlijn werd geseind, dat de BulgaaiS
Sofia is volkomen kalm en als «gewoonlijk
door
den
vergezeld
sche premier Filoff,
Zondags waren er.vele wandelaars in
des
Duitschén gezant-te Sofia, Zaterdagmorgen, de hoofdstraten,' in schitterenden zonneper vliegtuig paar Weenen Vertrokken was, schijn. .Overal werd, ter eere van den „Onalwaar Crano-—gelijk reeda hiervoren ver- afhankelijkheidsdag", gevlagd. ;! Hier
en
meld werd —. reeds aangekomen was.
aan te
Nazi-vlaggen
om
ér
wapperden
•daar
Èen telegram uit Sofia aan hét „D.N.8." herinneren dat zoo juist het Tripartite Vermeldde .voorts,.dat Jiet BUlgaarsche parle- drag door Bulgarije was geteekend
een
ment bijeengeroepen" was voor een buitenhet
onder
weinig
daad,
dio
enthousiasme
gewone vergadering, 'welke Zondag om 4
teweeg
bracht.
vi, ;
uur namiddag' gehouden zou worden; mén volk
Gewapende Duitsche. troepen in uniform,
verwacht, -dat de minister'van Buitenlaadeerste maal te Sofia
sohe Zakert dan een verklaring zal afleggen. die 1 Maart voor de
met
• Het „D.N.8." meldde verder, dat Hitlér verschenen, werden heden versterkt
totaal
meer
het
aantal
officieren,
doch
Zaterdagmiddag om 12 uur te Weenen aanDuitsche troepen in Sogia was heden nóg
kwam, vergezeld door veldmaarschalk Kei;
,'
tel, opperbevelhebber van 'het- Duitsche le- met groot.
ger, Dietrich, perschef, 'en andere functioBinnenrukken officieel toegegeven
werd door
narissen- en dat hij verwelkomd
Uit
Londen, 2 Maart (Aneta-Reuter).
rhbbéntrop en den nazi-gouverneur' . van Berlijn
dat
het
binnenrukken
gemeld
wordt
Weenen, Baldur von Schiracii.
heden
Duitsche troepen in Bulgarije
Hitler reed door de straten en had vol- -van
werd
toegegepfficieel
voor
de
eerste
maal
„geestgens hQt' Duitsche persbureau een
~'.-....
->•-*•-r- ven.
driftige, ontvangst".
Het
Duitsche Ministerie van Buitenland»
Radio-Berlijn meldt, dat de onderteeke- sche Zaken gaf een verklaring uit, aldus
ning van het protocol, waarbij Bulgarije zich luidende:' '<:•:> v
:
_'
bij het. driemogendheden-verdrag.aangeslo„In overeenstemming met de Bujgaarsche
ten'heeft, vandaag om kwart voor 1 n.m. regeering, staken Duitsche troepen zoo
geteekend werd. in het Belvédère-paleis te juist de' Bulgaars'che grens óver om Bul'T" -'.-'*■■
Weenen.
garije te beschermen tegen het Britsche plan
Het werd eerst geteekend door Filoff en om den oorlog in den Balkan uit te breiden".
Ribbentrop en vervolgens door de andere
Verklaring van den Bulgaarschen
-_■■..
onderteekenaars van het pact.

—
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Een der stellingen van de Grebbelinié, na6y den Grcbbcbera.

De R.A.F. boven Keulen, Rotterdam,
Haamstede, Harlingen en elders
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Atjeh-Spitfire

,
schrijft ons:
.Voor den aankoop van „Atjeh*'< Spitfires werd tot op heden bij .de Javasche
aan Sumner Welles mede, dat alle
door Bank t_e Koeta Radja gestort
bedrag
de Sovjet-Unie van de Vereenigde Staten ad ƒ 17.885.—
-■•
»*;
•
aangekochte goederen
uitsluitend voor
Bij de Chartered Bank te Medan werd
binnenlandsch gebruik ü Rusland dienen. door de residentie Atjeh voor hetzelfde doel
zoodat dus thans in
.gestort ƒ 4.733.70,
totaal daarvoor ƒ 22.617.70 is gestort.
Er zal dus nog een
bedrag van circa
/ 16.400.
moeten
worden ingezameld
om de kosten
ad- ƒ39.000.— vobr de
eerste „Atjeh"-Spitfire bijeen te kunnen
krijgen.
,■.
;
"

.

•

een.

■..

.

■

.<

•

Amerika en de

1

—

Philippijnen

-

>,

Aan de Plaatselijke Comité's moge derhalve worden verzocht de 3oor hen inmid*
dels reeds geinde gelden
ten spoedigste
aan de Javasche Bank te Koeta Radja te
willen overmaken en te trachten het- nog
benóodigde bedrag bijeen te Jcrjjgén.- '■'
Een ieder .die daartoe in staat is drage
. ."
dan bok zijn steentje bij!

■

»

s

.

,

,

kopvarde

Fransche

getorpedeerd
Door

j

,

Duitsch vliegtuig

een

Vichy," 2 Maart (Aneta-Reuter). De Fransche „koopvaarder, „Louis Charles Schiaffino" werd' 26 Februari in Afgcrijnsche wa-,
teren door een vliegtuig met de Duitsehe.
merkteekens getorpedeerd. De bemanning
werd gered.
RENDAL

IIARRISt

..

Londen, 2 Maiirt (Aueta Reuter). Overleden is de archaeoloog en oriëntalist Ren<IaI Hafris.
'.»_■.•
■ '•■. . '-••'."
•

*

.

Douovan's reis.
Lissabon, 2 Maart' (Aneta-Reuter). Dórovan is uit Madrid alhier' gearriveerd.
'

'

.

,

Zoutregie.

baja de Inspecteur 2de klasse-, J.A.A. Koopmansden van Soerabaja naar Medan
de
Inspecteur 2de klasse A. J. Stammeshaüs.'
Dept. v.E.Z.
Tijdelijk belast met,de waarneming van

de betrekking van ijker, bij den Dienst van
het IJkwezen, H. J. de Groot, thans particulier; met bepaling dat betrokkene: a. met
.standplaats Batavia wordt toegevoegd aan
het Hoofd van het ijkkantoor aldaar; b.'met
ingang van 22 Maart .1941, met standplaats
Medan wordt toegevoegd aan het hoofd van
ijkkantoor aldaar. •
Dienst der I. U.A.
Overgeplaatst van Batavia (tolkantoor)
naar Belawan F. J. Thielsch, adjunct-hoofd,
eontróleur.
D. V. G.
Tijd. belast-met de waarneming van de
betrekking van Gouvernements Indisch arts
bij. den Dienst der Volksgezondheid en ter
beschikking gesteld van de Zendingsconsuls
in
Nederlandsch-Indië te Batavia; teneinde
te worden geplaatst bij het Zendingshospitaal te Balige dan wel bij een der Zendingshospitalen in het Gouvernement
Sumatra
E. C. Nainggplan, thans dienstdoend
Gouvernements Indisch arts .bij het Zendihgshospitaal te Balige.
••

,

•

•

.

„

erkzaamgesteld als dd. qnderopzichter
bij s Lands Waterstaat op maandgeld,
Raden Soedarjo Atmodibroto;
projecthans
tant bij de Kiojawerken te Poerwokert'o
met bepaling, dat hij wordt toegevoegd aan'
den Gouverneur van Sumatra.
Werkzaamgesteld als dd. onderopzichter
bij s Lands Waterstaat pp maandgeld,
Raden Soejatno.'thans-werkbaas bij de' Krojawerken te Kroja,-met bepaling, "dat hij
toegevoegd wordt aan den Gouverneur van
-.».
'
Sumatra.
.•■.
\\

'

*

SUMAT RA

EEN MIJNONGELUK TE
MANGGANI

Financien.

-Benoemd tot Iste klerk (nieuw) bij het
inspectiekantoor van Financiën te Med'an, de
klerk Achmad Marzoeki Nasoetion ■■ :■
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Hierop werd geen antwoord ontvangen.
Op'l Februari-1932 kwam de tweede salariskorting van tien procent
en tevens
ingang van
werd medegedeeld dat met
1 Mei van dat jaar geen periodieke verhoogingën-zouden plaats hébben.
*'■*
In Februari 1933 kWam de derde korting
van tien procent.
Dit deed volgens „De Planter" de maat
ovcrloopén en het begon onder het personeel te | broeien' en er vyerden
ernstige
klachten vernomen over-het negeeren van
het in 1928 gedane verzoekschrift over
het pensioen en' een betere bonus-regeling.
-

. Door, een familie uit Kp. Djawa te' Padang werd het stoffelijk, overschot van
een kind,
naar schatting twee jaar oud
—

.

—naar Kampoeng Alai vervoerd.
Onderweg werd de droeve stoet door de
politie aangehouden en werd het kinderlijk."
je voor lijkschouwing naar de polikliniek

•

overgebracht.

,

.'■'''

'

Z}jn

er'

natuurleken

>.

.;!.

;

werd!gesproken over het pensioen.' '.■• "5
-Een en ander komt tqt uiting in .dert
brief van 17 Juni 1933, die luidt als volgt:

■

JAARVERGADERING

V.v.A.i.D.

'•

•-,

'

'*»,:..

'■ '■ ■

'

'Pij-aandecl aan te wenden.
In welk geval echter het gebruik maken van de huidige 10% verhooging
. van salaris als betaling van het Maatschüppij-aandecl .voor h£t-Tcnsiocn, C».
r,:' ylVerzekeringsschema niet van terug.'■'■' .werkende kracht zal zijn, doch slechts

.Luit. Kojonel C. Lebbink, Chef-SecreUris van het Leger des Heils in Ned. Indië.
zal van 4 Maart tot 8 Maart een bezoek
brengen san Smsatra'3 Westkust; tër
inspectie van den Leger des Heils-arbeid te
Padang._

,

-...■■■■?

.

Gedurende dezen t\jd zal Lt. Kolonel Lebbink in Fort de Koek en in Padang een lezing houden over h,et.onderwerp: „Het Leger des Heils inogrJpgsUJd",
aldus ;Je
toe~Sum. Bode".
definitieve
opgevat
als eeriïFe
den

het ingaan van do
of„ Verwaarin
Pensioen«enig
maand
zekeringsschema wordt aangekondigd.";
Deze brief moet in geen geval

.in werkingtreden bij

.

'

;

.

HEILS
PADANG

-

•

;

,
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-
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Ver

Detachement teruggekeerd. Voor hun

welkdeW bovenstaande

*
,

*

p

zü

opname, vervaardigd werd.

De militaire
luchtvaart

Gerechtshof
Vonnissen

van den Padangschen Oefeningen in bommenwerpen
Krijgsraad
en schieten
Het vonnis van den krijgsraad te Padang
jaren geleden was de LuchtEnkele
van 26 October 1940, waarbij Hirman, Javaart Afdeelihg in haar
geheel geconvaanschfuselier, wegens „het als schild- centreerd
op
vliegveld
het
Andir. iDe
wacht eene als zoodanig op hem rustende
oefeningen
het
in
van,
scherpe
verplichting niet nakomen, gepleegd in tijd
van oorlog" is veroordeeld tot 2 weken ge- bommen- en oefènbommen alsmede die in
vangenisstraf, is- in hooger beroep op 28 het mitraille'urscbieten in de lucht werden
Februari 1941 door het Hoog Militaire Ge- toen uitsluitend gehouden in .een vliegrechtshof vernietigd, en beklaagde ia ter- kamp, nabij Java's Zuidkust" in de omgezake van het misdrijf „het als militair be- ving van'de Wijnkó*opsbaai. .'
de,groote uitbreiding der Militaire
hoorende tot eenige wacht, geen
t Door
schifdwacht zijnde, eene als zoodanig op hem rus- Luchtvaart was een overeenkomstige uittende verplichting niet nakomen, gepleegd breiding der oefeningsmogelijkheid noodig
in tijd van porlog" veroordeeld tot 4 weken en.,, niet gemakkelijk te vinden.'
De combinatie
gevangenisstraf.
van eisenen: | hamelijk
>

'•;

••

v

*»?,.»

een vliegveld, vlak" aan zee gelegen (om
in de richting van ide zee te kunnen vuren) plus in dé nabijheid een 'j groot onbewoond,en toch,, begaanbaar
en niet al
*e-ongezond terrein om bommen te kunnen werpen is, in dichtbewoond, gebied
zooals Java is, moeilijk te verwezenlijken.
Door de 'afgelegen ligging van dergelijke
kampen blijkt van het,bestaan er van naar
buiten Weinig. Behalve op ettelijke plaat
sen in de -buitengewesien
wordt thans
echter op 'vier plaatsen op Java t èn bovendien op Bali geregeld
geoefend Ir
bommenwerpen en mitrailleur-schieten uit

Het wnnis van den krijgsraad te Padang
van 26 October
waarbij Satiman,
Javaansch fuselier, wegens „het als schildwacht eene als zoodanig op hem rustende
verplichting niet nakomen, gepleegd in tijd
V
W porlog" i 3 veroordeeld tot' 2 weken gevangenisstraf, is in hooger beroep op 28
Februari 1941 door het Hoog, Militair Gerechtshof vernietigd, en beklaagde Is
terzake van bet-misdrijf „het als'militair*
behoorende toe eenige wacht, geen schildwacht zijnde, eens als zoodanig op hem
rustende, verplichting
nakomen, . ge-' .■■-.•..-.•..."
pleegd in tijd van oorlog" veroordeeld vliegtuigen.
tot 4 weken -gevangenisstraf.
"?-'.
'' .
*»..'■■■■
-■■••■
'■■'.*.
Het vonnis van den krijgsraad te Padang
van 26 October 1940, waarbij Hermanus
De nieuwe Spitfires
Adoe. Timoreesch fuselier, wegens „het als
bevelhebber van eenige wacht eene als „Semarang” en „Balikpapam”
zoodanig op. hem rustende .verplichting niet
nakomen, gepleegd in tijd van oorlog" i3'
,
Het N.1.-Spitfire-Fonds meldt:
veroordeeld tot 3 weken gevangenisstraf t
Wij hebbén
opnieuw een bedrag van
is in hopger beroep' op 28 Februari 1941 £10.000.-.— ƒ
76.000.via het Prins
door het Hoog Militair Gerechtshof be-<
overgemaakt
Bernhard
Fonds
voor
vestigd..
■ ■ V .-; % y den aankoop van nog twee Spitfires. Wij
Vliegverzochten den
minister
Beaverbrook, deze
tuigproductie, ,lord
vliegtuigen „Semafang" en „Balikpapan"

niet.

•

'

N.I.-Spitfire-Fonds
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VOORDRACHTAVOND PAUL
DE GROOT
Zaterdagavond trad. onder auspiciën van
den Delischen Kunstkring de heer Paul de
Groot VDor leden van de ;,Witté Sociëteit"
>/...'■:opv»-'
:'i'"/? is ', :-l ■ ■ ;
Werken van verschillende
Hollandsche

dichters werden voorgedragen, terwijl ook
een Engelsen en een Fransch gedicht op
het programma stonden ~•-',"> -sj"".
Het programma was zeer
gevarieerd,
klassieke werken werden afgewisseld door
moderne, er,waren serieuze en luchtige gedichten, humoristische en dramatische.
Zoo begon de heer de Groot met
„Het verhaal -van den Bode" uit „Gysbrecht van Amstel" van onzen beroemden
Vondel, waarop de fascineerende
„Toespraak van Marcus Antonius" 'uit Shakq„Julius Caesar" volgde. '-';' .■?':.,.
Een luchtige monoloog; „Huinor der Amsterdammers" kwam hierna aan de beurt.
„Amsterdam", van Theun de Vries is van
een ontstellende actualiteit.
Amsterdam,
gebukt onder den Nazi druk. NazKvlaggen
wapperend in M Hollandschë'stad.
.„Rotterdam",'.een echt Hollandsch lied
van Jan Prins werd ge.vólgd dóór „Bootwerker" van den Deliaan Jan van Riems•

■:

'

■

\'

l

.

Ter afwisseling droeg de heer;De

Groot

het

bekende „Schr\jverke" van Guido Gezelle voor, en als laatste nummer voor de
pauze de toespraak van Danton uit „Da
•
Negende Thermidor" van Aldonov. .
. Na de „Ballade van Joos de Decker" van
Werumeus fiuning en do monotöbg V,De uitslag" van Brbedelet. kwam het buitenlandst:he gedeelte .aan de beurt met „L'Albatrps",va'n Baudelaire en „Big Ships" van
. '', .; '
;'
Kipling. -'1
Jan Greshoff, de beltcnde dichter die óp
het oogmblik in Indië vertoeft, was vertegenwoordigd teiet' zijn „Wiegelied".
De literaire avond werd besloten • met
het schitterende „Geuzenveridel op
den
thuismarsch" van" Hemkes en „Den Briel"

In aansluiting op eerdere mededéelingen
Wij" zh'n gemachtigd Utoede té deeleiï over de jaarvergadering van de'V.v.A.i.D.
dat met,ingang van 16 Juni 1933 UW lezen wy thans in De Planter dat na het
tegenwoordig salaris (met uitzondering besloten huishoudelijke gedeelte in het voor
van alle toelagen) met 10% (tien pro- een ieder toegankelijk deel der vergadering
*. '
dóór den heer.J. H. Smit, voorzitter van
cent) Verhoogd zal worden.'
het c!en Suikerbond en lid va_n. den Volksraarl
De Maatschappij behoudt zich
recht voor om, indien zij een Pensioen zal worden gesproken over „Onze taak in
of. Verzekeringsschema in het 'leven oorlogsUJd". Na afloop der vergadering is
„zoude willen roepen, de bovengemelde in het Siantar, Hotel populair concert fen
'10% salaris verhooging. als geheel of
, gedeeltelijke betaling voor de door zulk
LEGER DES
TE
een Pensioen- of Verzekeringsschema
van Beens.
»Y vberioodigde premiej als het Maatschap'..

:

ven personen gewond, waarvan twee nogal
Rubbernoteeringen
'■ ■■••■ ' ■'"
'
ernstig.*."
. De-beide zwaar'gewonden
werden naar
MEDAN 3 MAART
Militair . Hospitaal 'getranspor- Opgave Gijselman &1941.
•het
Steup.
teerd, doch voor één van hén,mocht medische hulp niet meer baten..Hij overleed aan .7ava:.59»4 oent nominaal.
Singapore: 36 '/2 steady. ;
de bekomen verwondingen.
;V>>;
,

EEN NATUURLIJKEN DOOD
GESTORVEN?

KS.4&
SekhebbeZ
ÏZ
van StmeloengoeTent *J£U£ lal
.

Hoog militair

vermoedens, dat het kind geen
dood gestorven is, of ia men
; De'Goodyear vond toen .volgens het asbang, dat het kind lijdende was aan een
vraagt de „Sum.
sistenten blad' een bedaringsmiddel door besmettelijke ziekte,
",.''■;■
,'v
- ,
<terwijj de crisis al practisch achter den Bode" zich af.
Het medisch onderzoek zal het e.e.a. uit
en een winst werd geboekt. var>
zes mililoen dollar) intrekking der laatste
dijk.
zijdelings
salariskorting, waarbij tevens

Uit Padang
seint;' Aheta, dat op de
laatst gehouden -zitting van érn Minangka-

«*

v ;.

•

-

-

•

bauraad een'motie werd ingediend voor
stuurder van den vrachtauto was zenuw- het
.
passief kiesrecht voor vrouwen. •
• achtig geworden door 'den tegenligger,
en
de
Btf
stemopening in de plaatselijke
. verloor de' controle over zijn stuur 'met het
noodlottige gevolg, dat de, vrachtwagen, commissie ' m . Minagkabau is gebleken,
waarvan bovendien de remmen niet werken, dat een'g'roote
meerderheid daar tegen
,ln een naast den wég liggend diep,ravyn was'; daar het strijdig zou zijn met <le adat
•.■
terecht Wam, aldus de „Sum. Bode".'- "*;■ en-met 'den 151am.....
Van de mederijdenden werden, hierbij ze-

de^

-%

f

$*&££.

naar hun eigen

'

DEN ISLAM

'•

S
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STRIJDIG MET DE ADAT EN

ro, welke met "rubber beladen was; en die
zoóals gebruikeljjk ook
vervoerde, werd bestuurd door den zoon vart den

,

.>

,

•

*~
eigenaar,
v Ter.'hoogte van Batang Palo.epoeh kruiste
een personen-auto den vrachtwagen. , De be-

,

_

neen SK
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Op Vrijdag jl. had bij de gedenknaald
te Gpegock Malintang (Padang Pandjang)
de herdenking plaats va'h het feit,
onder de "heer B. bedolven werd.
dat
i Het stoffelijke overschot.van den zoo tra- honderd jaar geleden, de benteng
door
gisch <pm het leven gekomen-jongen man Padn's werd overvallen
de drie 'overwerd naar PajSkoembo jgetransporteerd, alblijvende "gewonden, tfie naast dp
kruitwaar het onder grootcbelangstelling, ook vaten werden gelégd djen brand
in
van de zijije' der autoriteiten, ter aarde werd kruit staken on zoo met
den vijand in de
*.' ■-."■'
besteld.
; iv'-i'j lucht vlogen*.' ■~ _
»:■•■
. •
Höe het ongeluk, zich percies heeft yoorDe
territoriale^commandant
hieldeen
gedaan', is tot! dusverre nog niet bekend.
kernachtige redevoering.'"- .*
.'",
Een. groot aantal kransen' van. verschillende
corporaties • werden bij 'i de gedenk
ERNSTIG
naald gelegd.' t- .
;
, .
Een groot aantal,.-belangstellenden» uit
Fort"de
Mea bericht ons uit Fort de Koek, dat tigheid Koek en Padang woonden de plechbij.. Onder, hen' bevonden zich do
ter. hoogte van kampong Batang Paloepoeh,
van Sumatra's Westkust, vele
35 KI M. voorbij Fort de Koek, op den weg Resident
f.utontcitpn, landstorm-officieren en oudnaar Lóeboek
j een .zeer ernstig gedienden., .'.,/■ ' ' -'
■■<
.vracht auto-ongeluk heeft .plaats gehad.
"De vrachtauto van
heer Datoek Sina-

Gedurende cemge weken is een groot aantal agenten van
de Veldvolitie
Mrnengetrokken geweest voor oefeningen
groot
in
en} en he
kC
*9*™,™ eé(# handig pscudo-parachuteten
l
een
xn
of andere wyk van de stad, dan weer een overval doend
de un
* ebben

.

-

Te Manggani heeft zich een mijnongelijk
voorgedaan, hetwelk aan den. Europeesch
adspirant-opzichter B.^het' leven heeft ge."'
kost, meld „de „Surri. Bode".
Voor'den ingang van 'een 180 M. diepe
schacht had een aardschuiving plaats, waar'"

-

.

Dept. van V. en W.

•

:

en

van Medan naar-, 'Soera-

.

;

Sydney,
2 Maart. (Aneta-Reuter).
Vrije Fransche Nieuw Caledonië verbood den export van nikkel en chroom
naar Japan,, volgens
den directeur van
de Nieuw Caledonische Nikkelmaatechap.'
■'
"
PÖ- '.-.■
Het uitvoerverbod is ernstig voor de
industrie,
zeide
hij.eri hy hoopte dat
Australië Nieuw Caledonië zou helpen bij
,het vinden van,andere markten.
.

kllet

Opium-

Overgeplaatst

.'•

Nieuw Caledonië en Japan
>''

Mutaties op Sumatra

-

;

.

—

•

'

■

Manila, 2 Febr. (Aneta United Press).
De „Manila Bulletin" meldt, dat een* combinatie van zakenlieden te Manila het 8600
tons metende s.s. '„WindrushV aankochten
van de Shephard Steamship Company té
Portland (Ore> voor 737.000 dollar'.
De combinatie'die, naar verluidt,- den
t-feun geniet van de regeering Van het
rhilippynsche Gemeenebest
doet haar
uiterste best pm tien schepen Te koopen.
teneinde het tekort aan; scheepsruimte tus■'„ schen de Vercenigde Staten en de PhilipPVJnen op te heffen. '

,

■

•

Het koopvaardij-Verkeer

,

gemaakt,
pensioenregelingen hadden verbeterd dan
wel ingevoerd,, bleef bij de Goodyear alles
.bij het oude, waarna "de in het vorige ar
tikel genoemde brief van 25 -December
1935 werd geschreven.« ■■*_
.
. Er gebeurde echter niets en in Öctobcr
Good1937 kwamen de assistenten ,van
de
'waarbij
volyear ondernemingen bijeen,
gende resolutie werd opgesteld:' '..■",

.*

•;

...

■•'"•..

,

.".Vv^;-

VOOR VERSTROOIING VAN
MILITAIREN

te doopen.

•

:

V

-

\

Het overmaken ■'. van dit jongste be-.
drag, beteekeht, dat j wy" thans, het geld
hébben gezonden.. voor den_ aankoop" van
1

28 Spitfires. Tezamen met de 3 Spitfires,
welke rechtstreeks door 'Medan werden
geschonken, heeft Nederlandsch-Indië binreeds meer dan
nen zes maanden tijds

twee-en-een-halve escadrille bijeengebracht,

bommenwerper
nog . afgezien van den
Boven",- welke aan de Neder„Oranje
landsche luchtstrijdkrachten In Erigelana
*

is

aangeboden.
De gebieden

4

'

<.

'

~

en/of steden op Java.
een of meer Spitfires
welke thans voor
hebben gezorgd zijn: Bandoeng, Batavia,
Midden-Java, Semarang,'SoeBesoeki,
.
bang, Soekaboemi en Soerabaja. \
_:,

'

•

EEN VLUCHTELING
GEINTERNEERD
Zooals wij destyds al gemeld hebben, is
een van de 92 personen die niet het eerste
transport Nederlandsche • vluchtelingen uit
Lissabon waren meegekomen, onmiddellijk
b\j-de ontscheping van dit gezelschap op
geïsoleerd
Onrust, waar het voorlqopjg
O
werd, doof den Immigratiedienst aan
Politieke Recherche overgeleverd, waarna
deze verdachte op Struiswijk werd ingesloten. Uit >het onderzoek, dat inmiddels naar
zijn antecedenten' werd ingesteld,. is positief gebleken dat hij den vijand goed gezind
was en zelfs handel met hem,dreef, waarbif pogingen werden gedaan om de Brftsche
blokkade te doorbreken, aldus het B.'N.
Verdachte heet Jiï). van G., is dertig jaar
oud, gehuwd en koopman van beroep. Voor
zijn vlucht naar Lissabon was hij,* evenals
verscheidene andere vluchtelingen .jarenlang in Brussel gevestigd, hoewel hij Ne.
derlander van geboorte ia.
By besluit van den procureur-generaal
is deze man thans geïnterneerd en bereids
gevaarlijke
voor
van Batavia naar.het
N.5.8.-'ers
bestemde interneeringskamp
te Ngawi overgebracht. Zijn echtgenoote en
beide kinderen ;zullen waarschijnlijk wel in
vroueen der beschermingskampen voor
wen opgenomen mpetèri worden. '.'
.

~'

KRANKZINNIGEDOZDUTSER
EN

/

NICHT.

Méh

(Aneta-Reuter).
Washington, 2 Maart
De .Sovjetambassadeur Oumansky deelde

crisis-kor-

■

Rusland en Amerika

hadden

I

i

.

tuigen neergeschoten.

"*

Terwijl alle' maatschappijen

tingen reeds ongedaan

„Ondërgeteekenden, op den. lsten Ocbijeenge■ tober-1937 T te Tandjong Balei bepreking
komen voor eene' onderlinge
r inzake-de arbeidsvoorwaarden bij The
:
Goodyear Rubber Plantations Company,
; hebben met eenparigheid van stemmen
'. besloten; om ér bij
den Maatechappy •
dringen
Vertegenwoordiger op aan te
' dat er mét groote voortvarendheid moge
■"
>*
soneeh' •
worden beslist over de totstandkoming
Niettegenstaande de maatschappij weinig
eener pensioen regeling ten behoeve van
van de crisis had gevoeld, bleven van de
personeel der Goodyear
hetïEuropeesch
Dolok Merangh'
17 veldassistenten op
Company-onderneRubber'
Plantations
slechts vijf 'over, 'welke overgeblevenen in
op Sömatra, omtrent" welke mamingen
September 1930 reeds een loonsverlaging
terie immers reeds vanaf November 1928
van 10 procent ontvingen. Daarna werd
der
van
Assistentenzijde de- aandacht
het personeel 14 dagen
voorgesteld
ultimo
terwijl
verzocht,,
was
Directie
verlof zpu hemen per jaar zonder sala1935 daaromtrent wederqm een memorie
ris, met de mededeeling dat dan Yerdere
de Maatschappij werd uitgebracht,
aan
kortingen achterwege zouden blijven. Deze
waarop
echter, tot groote teleurstelling
maatregel vond echter geen doorgang door
van;het
personeel,.tot dusverre nimmer
de, oppositie, die pok in dagbladen tot uiwelkom
bescheid ontvangen is. ,
eenig
ting kwant.'
Overwegende
thans nogmaals, dat
den
vol„De Planter" vervolgt dan met
vraagstuk van zoo'n evident- bedit
Septembei
door
de
V.v.A,i.D.,0p,16
genden
lang is,, dat t.a.v. zijne oplossing abso'».■-' "';
1930 geschreven brief:
luut periculum in mora bestaat, zjjn
ondërgeteekenden overeengekomen om
Het Is uiteraard met groot leedwekrachtige, niet. aflatende stappen, ter
van,
het
wezen, dat wij kennis i droegen
' zake té ondernemen; -opdat ten spoeGoodyearorganisatie
zich,
dat
de
feit
digste vah dtrectiewege de vereischte
door, economische
blijkbaar, eveneens
noodzaak gedwongen, genoopt zag om, ■•'' voorziening, daarin getroffen zal worden, elkander de ■ strikte belofte heb. te beginnen met 1 Sept. j.1., allé salaris' sën met 10% te verminderen
als een
bende gedaan om,ten aanzien hunner
actie in het belang van deze zaak, welvoorloopige maatregel tot bedrijfsregeke
wortelt in het sociale rechtvaardigi
,,neratie.
•
'
v
héidsbeginsel,
de
van
volstrekte , eensgezindonafwijsbare
Hoewel
;
heid te zullen betrachten.
dien noodmaatregel, uitsluitend ter beBesluitendev tenslotte, den Vertegen' oordeeling van Uwe directie lag, en de
woordiger der y.V.A.i.D. op te_ dragen,
werknemers in' Uw bedrijf voetstoots
om deze materie onverwijld met Thé
het volste vertrouwen moesten stellen
.Goodyear Rubber Plantations Companopens de dwingende noodzaak ervan,
ny op 'te nemen en alle stappen 'te
zij het eins nochtans veroorloofd U te
doen, niets uitgezonderd,
welke deze
verzoeken om'de navolgende vragen bij
• Uwe directie voor té leggen.
in het belang der zaak, noodig acht te
ondernemen, waartoe ondërgeteekenPrimo,
of de genomen maatregel,
den voornoemden Vereenigingsyérte»■ zijnde te beschouwen als een geval van
;
genwóordiger in den volsten zin
.economische force majeure, integraal
des
wanneer
de
conwqords
worden
hersteld
machtiging verleenen".
zal
junctuur' zich ten, goede" zal hebben
„De Planter" besluit met de mededeeling
gewijzigd. m.a.w v of de'lo% salaris'
vermindering in het credit der betrok nogmaals op de kwestie te zullen terugko:■■■..
'
kenen kan worden. geboekt opdat, men.'
wanneer door een eventuéele gunstigen
Conjunctüur-pmslag Uw bedrijf weer
winsten zou' opleveren, de som dier
•
salaris-inhoudingen
belanghebbenMAJESTEITS SCHENNIS?
', ■
den'worden gerestitueerd.
Een zoodanig standpunt is, naar U
In het Mulogebouw aan den JBelantoeng
wellicht ook uit persberichten bekend. te Padang had voor de leerlingen een filmzal zijn, onlangs door enkele directies voorstelling plaats, j Er werden 'óórfogs
'van Java-ondernëmingen, ingenomen, nieuws-journaals afgedraaid, waarbij op
dat allerwegen als een moreel *, goedo hét projectie doek, ook de beeltenis vergeste. werd gewaardeerd.
scheen van. H. M. Onze geëerbiedigde Ko. Secundo,
v
of het indertijd in J.928 ningin. ■
.
%'
door Uw» assistenten ingediende verHierbij deed zich een minder aangenaam
zoekschrift nopens invoering van ecu incident voor, schrijft dé „Sum. Bode''.
billijker bonus- Een leerling, genaamd Joesoef liet zich
■pensioen-regeling
plan (waaromtrent nog steeds geen by het zien van de beeltenis van onze Ko'.;■ bescheid van de zijde Uwer directie ia ningin eenige oneerbiedige uitdrukkingen
ontvangen) bij de eerste verschijnselen ontvallen, die echter, door een der bij deze
van co'njunctuurherstel in ampele bevoorstelling aanwezige ónderwijzers wer, ■■.; 'handeling kan worden genomen,'opdat
den
opgevangen.
.deze materie dan zonder verdere verDen volgenden dag werd dit incident
assistenten
traging ten gunste der
,i
door het" onderwijspersoneel van de Mulo
haar beslag verkrijgë, -wat te meer in nadere
beschouwing genomen. .
urgent zóu zy'n wyl vooral het vraag-,
werd dezen leerling van school
..Besloten
ouderdomsverstuk eener i behoorlijke
te'verwijderen.
zekering alom. als een dringend op te
Nader verneemt de „Sunu Bode 1 echter
lassen zaak wordt aangevoeld.
dat
de betrokken scholier slechts het vol.' Het zou, ons aangenaam zijn t.g.t.'dfl
zou hebben gezegd: „Geen wonder,
gende
meéning van Uwe directie 'nopens de
dat
den strijd Verloor", en wél
Nederland
'hierboven gestelde, vragen te mogen
oogenbltk,
het
dat de film het moment
verwachting
welke
w'j
vernemen, in
van
een
weergaf
Duitsch
bombardement..
't
.verblijven.
. :*
De betrokken klasseondérwijzer zou geVereeniging van (Assistenten in Del»
'
leerling hebben verdedigd, doch
~,'■ {}>'. noemden*
-Hoogachtend,
T
heeft hierbij blijkbaar geen resultaat ge •
boekt.
(w.g.) De Ruyter.,
.;
,
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Goodyear

r»-:

OEFENENDE VELDPOLITIE

een Pensioen- óf VcV-

zekeringsschema in de
worden overgegaan.

'!

.

meldt een communiqué van het Ministerie
van Luchtvaart. Ofschoon volledige bijzonderheden nog niet beschikbaar zijn,
werd waargenomen, dat groote deelen der
doelgebieden in brand stonden en dat aanzienlijke schade moet zijn aangericht. •
Andere vliegtuigen deden zeer geslaagde
aanvallen op- havens, spoorwegen en oütinstallaties in het Ruhrgebied, Rottcrdan
en Boülogne.
Andere R.A.F.-vliegtuigen waren in den
afgeloopen nacht boven de Fransche kust.
Zware ontploffingen vandaar werden op de
Britsche. kusi gehoord. Blijkbaar zijn Calais en andere havens gebombardeerd. ■
Op 1 Maart werd ook Emden, alsmede
een vlootbasis in Frankrijk, gebombardeerd.
Bij daglicht werden drie Duitsche. vlieg\

Zegging dat tot

De kwestie bij

„De Planter" komt, zooals do vorige
'" Van de nachtelijke aanvallen, wordt één
maal .was medegedeeld, terug'op de salaBritsch vliegtuig vermist.
ris-"en-pensioenregeling bij Goodyear, van
Duitschwelke kwestie wy reeds eerder een uittrekin
enkel
doel
Er.iï'thans geen
land dat niet door de .R.A.F, kan worden sel' gaven en waaruit--" volgens het orgaan
in
gebombardeerd. Indien de Duitschers inee* van de Vereeniging van Amsterdam
maatschappij,
r.en, dat zij hun industrieën voor Üe R.A.F, Deli bleek, dat genoemde
weer
kunnen behoeden door dezen oostwaarts te jiiettegcnstaande zij de crisisjaren
pensioenrewas,
geen
vergissen
zij
zich.....
'te
boven
niet
alléén
verplaatsen,
,
Tijdens offensieve vcrkcnvluchten #sngS geling" instelde, doch .bovendien geen antverzoeken
de kusten van Nederland en Duitschland, woord gaf óp terzake gedane
het
,
.
personeel.
van
viel de R.A.F, hedenmiddag de. vliegvelden
'
en
daarmede
salarisverlagingen
Over
Haamstede,
Borkum
de
haaan van
êri
en
komt
samenhangende ; aangelegenheden
ven van Harlingen.. ■.;.
thans meteen publicatie, waarhet
blad
Er worden geen Ëritgche vliegtuigen Tcraan wij het onderstaande ontleenen:
Het blad begint met vajst te .stellen dat
Latere berichten bevestigen de aanval- moraal en theorie elkaar 'niet dekken en
len van Zaterdagnacht op Keulen, welke dat de in ceh maatschappijblad gedane uit*??.'zeer geslaagd zyn.
;
latingen over de opvattingen van . het conDrie Britsche vliegtuigen 'werden daarbij cern niet tot uitdrukking, werden gebracht
vermist.
in de maatregelen 'ten aanzien van hct*per-,

Londen, 2 Maart (Anëta Reuter). Do
R.A.F, viel in den afgeloopen nacht Keulen
aan met brand- en brisantbommen, aldus

'

EERSTE BLAD

DE SUMATRA POST

MAANDAG 3 MAART 7941

Het. Comité Vrouwenhulp Voor Oorlogsvraagt om een gramofoon, gezelschapsspelen* "en lectuur, bestemd Voor
een ver-afgelegen detachement ep zal zich
gaarne met de In ontvahgstneming van een
en ander belasten.,: Het adres is bekend:
■<
.■*}.
Oude Marktstraat.
■

slachtoffers

:

"

:

,

,J?
uit Pamekasan:
geworden
Eén plotseling krankzinnig
man doodde zijn eigen zuster ien verwondde' zwaar haar/dochtertje,-' ■ dat',overgebracht werd naar hef ziekenhuis te Barigkalan, waar het is overleden. De zwakzinni->
■'. Aneta seint

.•

ge werd overmeesterd en opgezonden.''

*
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n
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'
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•■Het voeren, van een

J

»

balanspolitiek kan
winstgevend zijn in «en'période van beslui-

teloosheid, maar zij' faalt telkens wanneer

zij zich'gesteld ziet tégenover een sterken

konden de Duitschèrs'den Duce
inpalmen,, terwijl zij Frankrijk
moesten
Daarom

.

verslaan, en er niet eens in slaagden om
het geheel en < al als een politieke factor
•
.:.;...
uit te schakelen. >
Frankrijk heeft nog'steeds de gelegenheid van de keuze, Frankrijk kan, als het
.zijn moed terugvindt, weer deel uitmaken
van de overwinnaars.
Maar Italië en Bulgarije loopen voortaan
/domweg allé risico's mee van den waanzinnigen Hitler.
.''<...,
En niemand kan op den duur profiteeren
van karakterloosheid. **, . '
Wanneer de Duitschèrs
eenmaal
.zooals zij nog hopen Europa naar
hun
zouden moeten reconstrüee-*
zin
ren, dan zullen zij gedwongen zijn om meer
•rekening te houden met een dapper vast»
besloten volk als de Grieken dan, met eer.
natie als de Bulgaren, die er nu reeds tien. tallen jarett niet in geslaagd is om op haar
politiek een eigen stempel te drukken.
; Boris moge hopen op een doorgang naar
de Egeische'Zee, die de Duitschèrs hem"
nu ongetwijfeld zullen verschaffen zoolang
Herr Hitler's geval van Nïbelungenwaauzin zijn besmettelijkheid voor Europa blijft
behouden,,wanneer het oogenblik van afrekening komt dan Zal Bulgarije in geen geval iets bezitten, omdat het nooit meer dan
•een Duitsche vazalstaat kan worden onder
Hitler, maar bij de nederlaag, van
den
Führer «al ervaren dat de Balkan gereorganiseerd zal worden ten koste van de laf •
, f e volken die hun historisch oogenblik niet
hebben, begrepen. . ',''•■
".
;,'• En wat dit voor Bulgarije
beteekent' zal
men 'gemakkelijk > onderkennen
wanneer
men'
dat
zich
bedenkt
in
Turkije , een
wezenlijke
verandering
heeft voltrokken, en 'dat in geval
van een Britsche overwinning Turkije niet
meer zal zijn het verfoeide/land dat eigenlijk van Europa moest worden weggevaagd,
maar een mogendheid die niet alleen om
haar beschaving, maar ook om haar gezag
in de Islamitische wereld achting zal afdwingen bij de Eurppeesche staten.
De „zieke taan" is een sterke man geworden, en de Turksch-Bülgaarsche verklaring omtrent de eerbiediging van de
wederzijdsche grenzen houdt een erkenning
in van het strategische belang om "voor
de stellingen aan den Bosporus een krach«
tig glacis aan.te leggen.
, De Turk van IPI2 werd in Europa veracht, de Turk van 1941 wordt beschouwd
,als een Europeesche mogendheid. !
Bulgarije heeft dus in elk geval het spel
verloren door gebrek aan eenheid, want dit
volk kon niet kiezen, omdat geen party in
staat is haar wil krachtig genoeg aan de
anderen op te leggen. :
Men kan daarom zeggen dat
Turkije
thans in stilte een zeer belangrijk oorlogsdoel heeft gekregen, namelijk een strategischen uitbouw van zijn positie aan den
Bosporus en de Dardanellen die uiteraard

■
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door

de overwinnende mogendheden goedgekeurd kan worden en misschien 'reeds in
beschouwing is genomen.
'~

Het is immers .'zeer waarschijnlijk dat

ook de Russische politiek,
nadat Moskou
hét gevaar van een grooten Russischen
staat heeft ingezien, en de zwakheid van
mogendheden als Roemenië en Bulgarije, er
belang bij heeft om. een hechtere sluiting
van de zeestraten te bevorderen gedurende
epn periode waarin het toch niet in staat
zal zijn om eventueel op. twee fronten een

krachtige

militaire/actie

te

voeren.

Rusland moet in den vervolge,, zooals
graaf Witte reeds voorspelde toen de Rus-

sen zich in Port Arthur vestigden, een belangrijke macht ter beschikking- houden
voor zijn politiek in het Verre Oosten.
En sprak • de adviseur van ,den Czaar
nog siechts over een leger van 500.000 man,
bewapend volgens de toen geldende princi-

pes, -de opkomst van een krachtige mo-

,

"

,

-

•

,

lig. "•'.,
Daarom
'

.

'

•»•'■.,

•

;.'

moeten wij verwachten dat de
Egeïsche Zee met zijn vele eilanden, waar-

van het' meerendeel in Grieksche handen
is, maar waarvan de Italianen toch ook een
belangrijke groep bezitten in ieder geval
het tooneel zullen worden van een heftiger,
strijd tusschen het Luftwaffe en de R.A.F.
terwijl intusschen gecombineerde DuitschItaliaansche operaties de Grieken zullen
trachten terug te dringen.
Hoé belangrijk deze strijd ook moge zijn.
deze periode zal nog slechts een voorspel'
zijn van den eigenlijken aanval die Turkije
moet gelden, i.
Pas wannee»- de Duitschèrs zouden pogen
om Klein Azië te bedreigen, pas dan komen
.
,
de' Britten in den hoofdstrijd.
En Turkije houdt op het oogenblik ste■";
,
vig; stand,
v
Eden is te Ankara inderdaad.met geestdrift begroet, en zoowel de Turksché pers
als de radio deden daarvan konde.
Nochtans móet men er rekening mede
houden dat de vooruitdringende Duitscherd
naarmate hun successen toenemen, zullen
pogen om ook de Turken met diplomatieke
middelen uit ie schakelen.
Daarom is het ook noodig dat de hulp
van Amerika er toe, bijdraagt om het
prestige van de Navy en de R.A.F, in de
Middellandsche Zee te versterken.
«
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doorstooten.' . ; .'
Immers het is niet wel te zien hoe de

-Egeische zee

turken

zonder.

-

Bulgaarsch gebied'te
schenden den Grieken nog '. hulp .zouden
kunnen verleenen.
En de meest voor de hand liggende fir
'guur is dan ook dat er op het oogenblik
op den Balkan twee landen zijn die ieder
voor zich In Engeland 1 een bondgenoot
,

ll^u y

.

«

wfze

■

op.

En het was reeds uit Ishii's
op
te maken dat men in Tokio na woorden
de stappen
van den Franschen ambassadeur zeer
wel
wist dat Frankrijk de
laatste Japansch*
voorwaarden ondanks alle mogelijke Japansehe suggesties niet zou beschouwen als »èn
bod a prendre ou a laisser
Vlchy diende geheel ia afwijking
de
ultimatum-figuur tegenvoorstellen in,met
en op
aen 2(3en Maart zijn wij düs zoo ver
dat de
Fransehen en de Japanners nog aan het
.onderhandelen zijn.
De soep werd ook ditmaal niet zoo he-l
gegeten als zij werd opgediend.

Maatschappij. is een nieuw
geworden, namelijk dè Sikorsky. S.-iS, Welk toestel
[ypfy!%eat*i&
ryker
U om den dwnst te onderhouden van het luchlnet inden
•
amphibte-vliegtuig en kan zoowel landen op het land als 'op het
hetgeen gezien de te bevliegen trajecten van
'
gróote
het meuwe, toestel & zyn aankomst op Kemajoran, beteekenis
de luchthaven van
De

"

"

-

-

Koninkluke-Nederlandsen Indische Luchtvaart

'

besteZ
Sr
isMenziThier

Ujen

»

BaulZ

'

*

lianen onder Graziani eveneens weder om
met -behulp van dé Duitschers een respectabel leger op te bouwen'.Blijven de beide partijen zich daar bezig-'
AANKLACHT TEGEN DEN
houden met reconstructies, in het*overige
«'
'
_'
■
'
.'"'•*'
gedeelte van Afrika gaat het den Italianen
VERBOOM
•.•''". v
zeer slecht.
■
■
Soefabaia, 28 Febr.' fAneta). Mr. PloegRADIO
Zijlijn niet in staat om met hun versnipnian diende een aanklacht in wegens beleeperde krachten reëelen weerstand tè bieden,
diging tegen den heer Verboom in verband
en hun-troepen beginnen snel af té slijten.
„Vrijheid van geloof”
Londen, 28 Febr..(Aneta-A. N. P.). De
met de plaatsing in het
jongste nummer
Men kan nu welhaast'zeker zeggen dat
r
van
Nederlandsche
orgaan
het
Radio heeft alsnog niet gevan de Vaderlandsche Club
zij Italiaansch Somaliland verloren hebben .Batavia,' 3 Maart (Aneta). „Radio
rept van de anti-Duitsche relletjes, maar de
van een artikel: „Voor de goede orde".
nadat, de Britten er in'geslaagd zijn 'de Oranje' zond in
den afgeloopen nacht
Nederlandsche omroeper van den zender te
Italiaansche stellingen
de Juba binnen een „gesproken
mailbrief" uit .van den
CHINEESCHE CONSUL GENERAAL
Bremen
wendde zich vandaag tot de Nederbetrekkelijk korten tijd geheel' te door-' heer G.-A. van Boveïie.
BEVORDERD.
landsche luisteraars, de ongeregeldheden
breken, terwijl ê\j tevens voor dé daar strijte
Spreker behandelde de zending en de
Batavia, 3 Maart (Aneta). Bhjkens be- Amsterdam bevestigend.
dende Italiaansche troepen voor het mee»; missie, en wees ér op
dat in Duitschland richt, is de Chineesche Consul-Generaal, te 1 Hij verklaarde dat de Berlgnsche Nederrendeel den terugtocht afsneden.
geen enkele schakeering
van menschelijké Batavia de heer Tschou Kwong Kah . be- lander met ontzetting heeft vernomen wat
Vervolgens ging het mét een ijlende gedachten, geen
enkele groepeering van ge- vorderd tót consul generaal>van."„bijzonde- te Amsterdam is geschied, waardoor het
vaart
in slechts
tweemaal 24 uur loovigen wordt erkend,
omdat gemeend re keuze" welke rang valt in dezelfde groep noodig is geworden het burgerlek bestuur
voort langs de kust naar Mogadiscu wordt
gezant,* zaakgelastigde e.a.
dat
de
in militaire handen te gevefl. ■
militaire
i
weerkracht alsAneta
dat zooals wy reeds meldden eenige dagen wordt geschaad
Hij Vervolgde: „Zeg nu niet dadelijk: „Dat
verneemt, dat in verband' hiermewanneer
men
vrijheid
geleden bezet werd.,
van denken, belijdenis
hem
Zater- is. weef een landverrader", omdat ik
en van initiatief de Chineesche veréenigingen
De daai* aanwezige Italiaansche troepen heeft.
aag jL een teaparty7 aanboden, die" door een Duitschen zender V allen toespreek. via
ons
Voor
Nederlanders
is
Ik
dit-an- een 300-tal personen werd
zijn 'naar het Noorden uitgeweken! waar'~-<*■
.bijgewoond.
voel, voof mijn land en
volk. De vp oorschijnlijk langs den weg naar Harrar, en de! dera.
Een collecte tijdens de teaparty bracht logsdagen zijn ook voor ons vreeseliilt geSpreker overzag vervolgens de religieuze
rest van de kolonie heeft noch militaire
60.000
Chineesche dollars op, welk bedrag weest. '. '."■•',■
verhoudingen
te
hier
noch economische waarde.
lande.:
dóór den consul generaal bestemd is voor j Maar de sterkste won; zoodat men
Italiaansch Somaliland zal dus op het
moet
•'
het Chineesche Roode. Kruis. .
berusten. Volgens het oorlogsrecht 'moet
oogenblik reeds„ geheel en al in handen vatf
„DELLINGER” WAS ER
men zich neerleggen, hg den militairen bede .Britten zijn, waardoor de Italiaansche
CONGRES VAN DE P.K.S.B.
zetter, die het uitvoerende gezag heeft
marine, die naar wij meenen in de Roode
Bata«a; 2 Mrt. (Aneta). Door het DelPoerwokerto, 3 Maart' (Aneta).» De
Vele Nederlanders schenen dit niet te wilZee nog eenige torpedo-booten
en onder- linger-effect, was radio-öntvangst geduren- „Perserikateö Kaom Sekcrdja Boschwezèn" len of niet te kunnen.
zeeërs gestationneerd had, in een uiterst de den gehèelen nacht onmogelijk. Ook de (vakvèreeniging van
beambten bij het
Het begon inet de weigering van de Nemoeilijke positie geraakt.
?& •.'.,*>'■■■■■»P.T.T. Was niet in staat om radio-verbin- Boschwezèn), die over heel Indië is vertakt, derlandsche soldaten om
Duitsche militaiDe geheele Afrikaansche kust van Kaapding met Engeland tot stand te' brengen. houdt op 1 April alhier haar congres. .
re groeten. De Duitsche militairen bestonstad tot. Guardafui is-nu onder Britsen
den eenvoudig voor hen, j hoewel de Duittoezicht, en den Italianen rest nog slechts
schers wel de verschuldigde
eerbewijzen
één belangrijke maar door de Navy zwaar
brachten.
;
bewaakte haven, namelijk Massoua.
Andere baldadigheden of slimmigheden.
En ook deze wordt bedreigd sinds de
volgden met bloemen en speldjes.
Britten die uit. het Noorden van Erythrea
Dat was langzamerhand een,vorm van
opgerukt zijn contact kregen, met de troek
treiteren en lijdeüjk verzet geworden.
ASSISTENT-WEDONO
TOONDE,
TOEN
WERD INGEGREPEN, Men
pen die uit hel Westen over Agordat naar
stak.ztfn tong uit als'of men een
Keren waren opgetrokken.
kwajongen was, maar Nederland
GROOTE
KOELBLOEDIGHEID.
schijnt
!
Daardoor is niet alleen de verbinding tot
vele volwassen kwajongens te'hebben.
stand, gebracht, maar bovendien schijnt de
Daarop zjjn phantastische verhalen in om- In déze feést-bijeenkomst riep hij zich
belangrijkste pas in dit gebied thans in hantot „Soenan Soerakarta" uit, benoemde loop gebracht inzake gevolgen, van sabotaden van de Britten te zijn gevallen, zoodat!een patih of rijksbestuurder en noemde ge-daden, evenals het oude verhaal dat Rothun opmarsch naar de kust wellicht binnen
dezen Soejopawono, vijf andere
lieden terdam dertigduizend doodeh en zeventig-'
enkele dagen zal kunnen plaatsvinden.'
werden tot ratoes (pangèrans?) verheven duizend gewonden had .gehad. Kijk toch'eens
Wanneer men nu.weet.dat de Italianen
onder de namen Wiriodinlngrat, Siswodl- naar de cijfers van de Ehgelsche slachtof„Loc."
van de
ningrat, Pratowinoto, 1 Titimoertl en Te- fers, en ge weet dat dit niet waar is.
voor,de bescherming van een gebied dat ' De Solósche redacteur
'',
'">'"','*
■'■, ■
djokoesoemo. , ■'.'
Maar de fluistercampagne houdt
grooter is dan Duitschland slechts' ruim meldt: •
aan.
man
tot
beschikDaarom
is het noodig geworden Christiantweehonderdduizend
hun
Donderdagmorgen
'
werd .In
Manjaran woonde
,De
liet
ass.-wedono
van
sen
king hebben, en dat zij in Abessinie nog
macht te geven. Wie niet hooren wil
Mangkoenagaran-regentschap Wonoglri met hét dessabestuur-alle besprekingen bij moetdevoelen;
*•■*''' ' •',
voortdurend geharceleerd worden-door de
in de padoekoehan
Djatiebedoeg, res- en greep met 'succes in, toen het verloop
Duitschland , had ook eens .zulk een
Ethiopische hulptroepen, dan kan men be•
.
een gevaarlijke wending nam.
grijpen wat de groote verliezen aan mate- , sortèerend onder het onderdistrict Man ja-. Hg had naast den Ratoe Adil óp de baleh- bezetting, nainelijk het Fransch Rijnland
het Verdrag van Versailles. Ik zeg
riaal en manschappen die zij bij de
ran, een landbouwer gearresteerd,
die baleh plaats genomen. De pseudo-patih en na
eigen ervaring dat als toen
uit
Somaliland
verdediging van Italiaansch
het
zich juist in een vergadering tot Ratoe de vftf volgelingen zaten in de buurt. De
leden voor de algemeene situatie beduiDuitsche
volk een tiende deel gewaagd had
ass.-wedono
poogde
Adil,
den
Ratoe
met
Adil had uitgeroepen en formeel een paeen zoet lijntje Over 'te halen met hem me- van'wat thans de Nederlanders doen, dan
Zjj moesten daar tenminste een divisie i tih. benevens vijf volgelingen tot Ratoes de te
Manjaranr terwijl .ook de zouden de Franachen de,meest rigourense
•>■
rcaatregeien hebben genomen.
.
.
afschrijven, maar waarschijnlijk veel meer
had benoemd.
'';;.
volgelingen mede konden gaan.
"-/'"■>.' 'Kom toch tot
'~'.",■■
.'
materieel. ,••'.■
bezinning.
De RijkscomDeze zeven personen werden door den . Aanvankelijk scheen men er wel ooren
missaris heeft van meet af aan
, EnJaar de gevechten bij Keren den in-regent van Wonoglri, die vergezeld werd naar te hebben, maar een enkel woord van
druk geven dat zij ook niet in staat zijn
den Ratoe Adil was voldoende om aan het , : Hier werd de „waarschuwing" plotseling
door' controleur dr. T. S. Smit en : zes bevel geen gevolg te geven»
afgebroken, hetgeen geen verbazing
om de verbindingen tusschen de troepen in
kan
met karabijnen en revolvers
Toen
Erythrea en die in Ethiopië te handhaven,
de regent met den controleur'en de wekken Lij zulke kwartaal:
;
gewapende
De tekst spreekt voor zichzelf, én 'bedaar is het waarlijk niet onmogelijk reeds nu
agenten van de veldpolitie In Wonoglri, politieagenten ter plaatse kwamen, werd
dadelijk tot arrestatie overgegaan. De re- hoeft geen commentaar, dat het effect niet
te gaan denken aan* de. algeheele ineenstor• gearresteerd en in twee motorfietsen met
ting van de Italiaansche verdediging in
gent stelde
de vraag óf, 'hij zbu kunnen verbeteren.'
zijspanwagens en twee auto's naar de wo- zich tevoren Katowikromo
dit gedeelte van Afrika.
reeds naar heilige plaatsen be- '.. Alleen valt nóg op te merken dat
tot °P
ning van den ass.-wedono van Manjaran geven had.' Het, antwoord luidde ontken- heden van, Duitschen kant geen beter
ge-,
tuigenis voor de on'verbiddelujke houding
nend. .*, . *■■■. •.'"..". ••;.:
overgebracht.
INDO-CHINA.
Nederlandsche volk is
De man 'zag er versuft uit, had weinig van verzet van het
; Het is déze ass.-wedono, die zich buiten"
,
',
■•
uitgereikt., ;
v
in
Het optreden van de Japanners in Indo gewoon onderscheiden heeft. Hij heeft een - geslapen en verkeerde aanvankelijk
een
soort
Manajaran
trance.
kwam
In
hij
China is thans vrij duidelijk. .
zeldzame koelbloedigheid aan den dag gegeheel bij zinnen, herinnerde zich weer
legd, door met het desabestuur de door „den
' Zö hebben van hun positie als bemiddeHET AMBONSCH
zijn werkelijken naam en maakte een semlaar gebruik gemaakt om voor hun prote Ratoe Adil.belegde bijeenkomst van het
- bah voor den boepafi.
begin tot het einde bij te wonen. De lieden
gé Siam zeer belangrijke territoriale aan.'De vrouw van den Ratoe Adil heeft
geen
waren
van
allen gewapend, doch er
winsten . te bedingen.
niets
van de • beweging begrepen. Zij
Lidmaatschapsverbod voor
Daardoor zal Indo China' niet alleen in zaten toch nog 40 tot 50 mensehen uit deleek
veel
angstig
eerder
zijn»
te
'
het Noorden een strook gronds moeten af omgeving bijeen.
*■:.'•'. .;■
militairen opgeheven
De regent van Wonoglri had ook ditDe assistent-wedono greep op een goed
staan, ongeveer gelijk aan West Java; maar
maal,
zijn
poesaka-kris
medegenomen,
•In 1927 werd, naar men zich, herinnert,
in Cambodja, zou een niet nader omschre- oogenblik in, waarschuwde de 'menschen om
zulk een groote rol heeft geals gevolg'van de houding, die het toenmaven maar. toch belangrijk gebied aan • de heen te gaan, waaraan zy gevolg gaven, £ welke
speeld'tijdens
dé
Adil-beweging
Ratoe
met- uitzondering van den Ratoe Adil, den
lige hoofdbestuur met betrekking tot de
Siameezen moeten worden overgedragen.
In Glrimarto van 1934." .
onrüstverwekkende actie van Patty aan(Voor hen dié deze. zeer belangrijke zaak patih.en de vijf ratoes (bedoeld zal wel
nam, het lidmaatschap van de véreeniging
meer -in details willen ; volgen wijzen-wij -op zijn: pangèrans). Tevens zond hij een behet artikel in ons tweede blad getiteld richt door naar den regent in Wonogiri, bij VORDERING TOEGEWEZEN „Ambonsch Studie-fonds" voor militairen 1
wien'juist controleur Smit op bezoek was.
„Japansche Bemiddeling".)
.
.•'"■'..'V-'.■■•-,
verklaard.
residentierechter te Batavia
heeft verboden
Zij
begaven 'zich met de zes agenten ontDe
Dit verbod heeft sindsdien steeds gegol- '
Wy hebben do .binnengekomen
tele»
het
in
gewezen
vonnis,
proces
aanhangig
grammen daarin op een i overzichtelijke middellijk op weg en iets over het middaggemaakt door den gewezen- lading-inspec- den. Op den Bsten Juli 1940 hebben inmiduur was alles afgelóopen.
dels de heeren Dr. W. K. Tehupeiory, S. .«.*
wijze verwerkt."
■"':*'.■*de -Bataviasche Vrachten-ConfeDe heer. H.. E,. Termeulen,. ass.-resident teur van
De' Japanners stelden de Franschen on- afdeelingshoofd
den hèèr C. D. tegen-de Stoomvaart- J.Pieter en J. J. Kolibonso,
onderscheivan
Soerakarta en de rentie
denlük eere-voorzitter, voorzitter en secremiddellijk onder zwarep 'druk, en 'stelden
Mij;
„Nederland"
„wegens
heer
G.
de
Lang,
onrechtmatig
hoofd
van de politie met
taris van het hoofdbestuur der véreeniging
een Japansch ultimatum.'
den wedono der recherche verschenen later ontslag in verband met het gewezen N.S. „Ambonsch Studiefonds"
Een Japansch ultimatum is eén ultima- eveneens
en ten deze han-',
,
in Manjaran,
8.-lidmaatschaïrvan GD.
delende voor en namens genoemde véreenitum waarover te praten valt, 'mits men den tanten gevoerd waren. 'waarheen de arresDe vordering, 'en bedrage van ruim ging, bü den
legercommandant eeu verzoekmoed heeft om het aan zijn laars te lappen. .Uit dit korte relaas blijkt
Jt 4.000, werd in haar geheel toegewezen. ' schrift ingediend om
reeds,
aan
'dat
de
het verbod op te hef»
tijdslimiet,
namelijk
toen
de
En
deze.Ratoe Adil beweging
fen.
.•,'.■...'.
28ste Februari 's nachts twaalf uur ver- de kop werd ingedrukt. te juister" tijd
DESSA-POLITIEMAN SCHOPTE
weet niet
. Naar wH thans vernemen, heeft de legerde Japanners , van goed, wat
streken was, hadden
er eigenlijk vandenken
VERDACHTE DOOD.
men
commandant
hierop gunstig beschikt. BH
Frankrijk nog geen. antwoord binnen.
moet. ".
'
'
beschikking van 30 Januari j.l. is aan de
v ■; :;•'■
v Voor den Landraad, van Tjiamis stond
De Franschen hadden daarentegen wel
De Ratoe Adil is een gewone tani, Kar- terecht de 'Indonesiër A., dessa-politieman verzoekers medegedeeld, dat hun verzoek is
te Tokio diplomatieke stappen genomen,
Bandjarangsana, district Panoemban- ingewilligd onder de voorwaarden,
towikromo
die
waarbij Z Ü waarschijnlijk tegenvoorstellen rakarta" genaamd, die zich. „Soenan Soe- van
gan in'het regentschap Tjiamis. Beklaagde het algemeen voor alle
noemde
en
de
leer
.van
Soekmo
vereenigingen'van
hebben ingediend, of althans gesuggereerd. Seajatie
verkondigde. Hij gaf terwillé van had volgens het A.I.D. eenige maanden ge- militairen der landmacht gelden.
'",. En In Hanoi verklaarden de locale autozijn kind dien. Donderdag een slaraetan. leden een zekeren Marhadi.'die van diefatnl
riteiten dat 7.ij van
wjjken wisten.
maar noodigde
werd, een schop gegeven, welke
Nu ontspon zich nadat bekend was dat stig van andere,daarvoor lieden uit afkora- verdacht
zoo hard. aankwam, dat de man ter plaatse Verloofd t
''',
- : ■$£<:,:
onderdistricten,
.die
zoode. Franschen niet onmiddellijk zouden toe • a's wij
ten
getale
schreven
van"
40
aan
de
gevolgen
tot
50
hiervan overleed.
bijten een weefsel van verdachtmakingen op dit
.milly
, '
'
feest'verschenen.
Beklaagde deelde mede, dat het niet
■:•
en verdichtsels, die vooral; door Domei
ztfn
\
w.f.m feber
Pe gastheer had zich uitgedost met een bedoeling was Marhadi "te
doch
werden uitgesponnen. •
': '..:"'.•
)•
kain en een zwarte jas, waaronder hij een dat h\j slechts handelde,uit dooden,
','•'.'.
zelfverdediging
.■••.■ Lult'ter Zee.; .:■■
f Inmenging van de Angelsaksers en van wit hemd en een das droeg. Een,
omdat de; man hem te lijf wilde gaan.
'"■■■?'•" :''.-!■>■
Bah-Boetong
Duitschland werd gemeld, en dreigementen doek droeg hij niet, wél had hij ëeri hoofdroode
•Na enkele getuigen gehoord te hebben,
rt
bleven niet" uit, maar het hielp niet, de lap om het hoofd gewonden*zoodat hij er veroordeelde de
Soerabaja,
•
Landraad
beklaagde
tot
Franschen bleven in de eerste dagen voet totaal-generaal als een lid van een "keto- een gevangenisstraf
'
van 1 jaar en 6 maan- Receptie 8 Maart 1941,
' v..''. ■/.. .'.
by stuk.houden.
*.•.
prak-bènde uitzag.
•
:*.;;,''-*
':.
■;■�
den.

Radio Bremen
waarschuwt....
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Ratoe Adil gearresteerd
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Raeder heeft blikbaar het type van

de

■
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•

en de Japansehe persstemmen en

'commentaren spraken dreigend over de consequen,
ties die Japan zou moeten trekken
bm
zooals dat in diplomatiek? termen
hee*"
aan de situatie het hoofd te
kunnen biedenl
Maar Vjchy liet zich ditmaal
toch niet
al te zeer beetnemen.
,
da iet zic h.niet aan den
|^
28ÏlnFebruari
28sten
hield, maar het legde'ook
term „Japana' laatste
voorwaarden" od
zijn eigen

.

Dat het zwaartepunt van den oorlog zich
steeds meer.verplaatst naar de MiddellandJ
sche Zee, en naar de voornaamste weerstandspunten tegen de Duitsche expansie:
Cairo, Istanboel en Ankara, is tot dusverre
teekenend voor 'de situatie, en het zal waarschijnlijk de strategie van den str|jd in de
eerste maanden bepalen.
Wy zhn van een Noordzee-oorlog tot een
Middellandsche Zee-oorlog gekomen, maar
het blyft in het Noorden spoken al hoort
over invalspomen weinig meer spreken
duikbooten
en
de
feit
dat
de
Het
gingen.
duikbommenwerpers zullen pogen om een
blokkade rondom Engeland te leggen büjft
van kardinale beteekenis.
Het ziet er naar uit dat de oorlog van
de Britsche handelsvloot een ander karak-'
ter zal kr|jgen, en tamelijk wel gelocaliseerd zal worden tot de wateren rondom
'

In de volgende periode zal de Russische
.politiek in Europa daarom grootendeels
defensief worden, en dit kwam dan ook
reeds tot uiting in de neutraliseering van
Europecsch" Turkije volgens het TurkschBulgaarsch verdrag.
Daarom bepalen -de Duitschèrs zich er
nu toe om' feitelijk een flankmarsch ■ te
maken langs hun eigenlijke doel waarbij
z\j tevens .hun beproefde strategie Volgen
om hun kleine tegenstanders zooveel mo~Eëlijk een.voor een op te ruimen,
Zij staan nu naar gemeld wordt rnèt hun
voorhoede reeds aan de Grieksche grens,

Terwijl de Britten hun positiesrin Cyrenaica versterken en daar bezig zijn aan een
algemeene revisie Van' hun tankcorps ch
gemechaniseerde afde'elingen pogen de Ita-

evacuaties,

alsmede een. herinnering aan., de vorige
maal toen Frankrijk- zich had
intimi:
deeren. Moesten de spanning erlaten
in houden

"

gendheid als Japan sinds die dagen, en' de duikboot doen veranderen, en dq Duitsche
weerslag die:dit militarisme op een land werven bouwen thans zeer kleine
duik
als China zou hebben, zullen Moskou dwinbooten, die snel gereed kunnen zyn en begen om een in vergelijking nog veel grooweinig personeel bevatten, hettere macht ter verdediging van de kus trekkelijk
geen van beteekenis is, omdat juist de opten aan den Pacific en Oost Siberië te onleiding
van duikbooten-personeel zeer
,
0

■

■

•

DE STRIJD IN AFRIKA

.

'

■

uitgekomen.

ringsmaterieel.

■

ste voorstel wel. ■..
•,? st? ntetief aangekondigde

.

-

.

Ook.lshii wachtte zich er wel voor om
?, 28sten Febf uari te handhaven. !
Maar,: zoo zeide hij, het was Japans
laat-

moeilijk bl|jkt. • '* V •«.•- •*.:»* "."
| Hitler. hoopt op deze w\jze de race. tusschen Duitsenen aanbouw en Britsche vernietiging gemakkelijker te kunnen vol.
..'-.r *.-.'*.
'
houden.
tl Nu'bestond er voor den aanvang van
den oorlog b|j de Duitschers reeds de neiging om een groot aantal kleine booten
aan ■' te : bouwen . die slechts een beperkte
operatiesfeer bezitten.
■.■.'•■
Waarschijnlijk hebben z|j reeds toen, tusschen '35'en !38, met de mogelijkheid van
de bezetting 'der Noordzeekusten rekening
'•<*
gehouden.
De Duitsche vloot althans telde in 193!)
reeds niet minder dan 32' kleine Ü booten
met een waterverplaatsing van 250 ton.'
En wellicht z|jn z|j thans
Overgegaan
tot een bouw in massa van deze kleine of
>..-.:.-.:.
nog kleinere typen.
, Z|j hopen op deze w|jze nog een suc-,
ces te verkrijgen, omdat z|j thans de beschikking hebben over de havens aan de
Fransche kust.
En Brest ligt b|jna èvenver in den Atlan;
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nemen tot op den zevenden Maart, de da- ;
turn. waarop de wapenstilstand
zou afloo-

voor de K.N.I.L.M.

volgein

demonstreerde

Bulgaarsche premier
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Amphibie-vliegtuig

Soerakt” functies

*

De

door de weerzinwekkend hypocriete wijze
waarop hij den doortocht van de Duitsche
troepen voorstelde, namelijk lals een maatregel tot handhaving van de orde in
den
Balkan, dat zijn land reeds naar'dén geest
yérduitscht was.
.-■ *--■„, ':ïr
'.■■'■•■'
De politiek van Koning Bons is op mislukking uitgeloopen.
. *.Hij heeft gemeend dat'het mogelijk zou
zijn om zijn land en zijn kroon te redden
door eeri balanspolitiek, en het is verkeerd

ai uit de mededeeljngen in
Japansehe pera, die ons
mededeelde
n! n?k zich
in d a
,w
a
■Jdslimiet
hadJ .vergist, en bedenktüd 7ou

'

X

■"^"'■-
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J

Het onvermijdelijke is gebeurd, Bulgarije
heeft zich zonder slag of stoot
aan de
Duitschèrs
daarmede een
keer te meer. getoond dat een in zichzelf
gekeerd volk niet in staat is om zijn na.*
tionale belangen te Verdedigen. ■.■

En dat bleek

,

ondergang

bezitten, namelijk de Grieken eri de Turken
zonder dat zij, elkaar
onderling vierkant
zullen steunen, waarbij'het zeer waarschijnlijk is dat de Turken pas dan in den oorlog zullen treden wanneer, zij hun eigen
stellingen min'of meer direct aangetast
r *'.''-'. I -^".: '■ rrjf
achten».
Trouwens, wanneer men de kaart van
en, ziet welk
Griekenland beschouwt,
een smalle lange strook dit land langs de
Egeische Zee bezet houdt, dan wordt het
reeds van meet af aan duidelijk dat het
practisch onmogelijk zou
zijn pm >die
strook, en daarmede de verbinding tusschen Griekenland en Turkije', te- verdedigen tegen een zoo krachtigen en doorta3tenden vijand
de Duitschèrs.,,
w
'De Turken blijven nu hun bruggehóofd
tegenover de zeestraten bezetten en waarschijnlijk zullen de Grieken zich voorloopig
terugtrekken op een linie ten Noord.Oosten
van Saloniki, waar zij bij Kil kis eetr sterke
bergstelling kunnen bezetten, en aldus een
zoo kort mogelijk front kunnen innemen,
dat echter omtrokken zou kunnen worden
wanneer de Duitschèrs ook doorgang verkrijgen van Yoego Slavië,
Voorloopig echter is het niet "zonderling
Von Kejtel er
om te veronderstellen
zich" toe zal bepalen om 'door te dringen tot de Egeïsche Zee, en dat de Duitschèrs, wanneer zij "dit gemakkelijk te behalen succes -bereikt hebhen; opnieuw zul-*
len pogen om door sterken diplomatieker»
druk niet alleen Yoego Slavië maat ook
Griekenland murw te maken.
; Hun
strategische positie
wordt op
zichzelf reeds door het bereiken van dé kust
zeer verbeterd, Omdat zij de gelegenheid
zullen 9 hebben om aan de Egeïsche Zee'
niet alleen duikbooteh —'maar ook luchtbases aan te leggen..
'
.-.'..;
met
dan
contact
de Itakrijgen
zij
En
1
liaansche posities op de Dodekanesos.
Nu hebben de Britten deze eilanden voor
een groot deel geïsoleerd,' en het zal zeer
moeilijk zijn om de Italiaansche bezettin..•«--.'„'
gen te approviandeeren.
Maar aan den anderen kant moet erkend
worden dat de Britten er niet in geslaagd
zyn om zich van deze vijandelijke Voorpostbases meester te maken' aleer de Duitschèrs de Egoïsche Zee bereiken.
| Een poging om een der kleinere eilanden
té bezetten is slechts tijdelijk geslaagd,
zoodat men de noodige vernielingen heeft
kunnen aanbrengen.,
■'>■■'. '•"'-. v
Maar daarna hebben de Britten zich
.'. -'.„»
\;
weer moeten' terugtrekken.
En te oordeelen naar perscommentaren
die de berichten van het eerste succes vergezelden, deden zij dit niet geheel vrijwil-
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Bulgarije’s

dag...

lischen Oceaan vooruitgeschoven als EngeWestelijkst"} punt Landsend. :'3' !
Ook duikbooten met „een beperkte actieradius kunnen nu om Engeland heen 'blijven
zwerven, maar daarentegen zat *de. Oceaan
verder minder gevaarlijk Worden; al zuUèr.
de Duitöchers door één beperkten aanbouw
'van Oceaan-onderzeeërs er wel voor zorgen
,dat de beveiliging* niet ?buitén een bepaald
rayon _'kan worden nagelaten.'
,ï .••'/'
De Duitsche,,strategie is ér uiteraard op
gericht om zooveel mogelijk krachten van
de R.A.F, en de Navy te absorbeeren,* hetgeen zij doet door het doorstooten .naar de
Egeïsche Zee- met "haar legers en het beletten van vliegbases op Sicilië niet Itat
liaahsche medewerking, en de >ömvatting
van Groot -Brittanje met, duikbooten ca
Jjommanwerpers.
. '~'
r;./."_!
Dit zijn de, drie zichtbare strategische
die waarschijnlijk den oorlog in
de eerste lentemaanden zullen béheerschem
en waartegen Groot Brittanje vooral een
versterking van de R.A.F, en van de Navy
zal moeten stellen.
Wat de Navy. betreft bestaat er op het
oogenblik nog altijd een groote behoefte
aan» torpedobootjagers en licht convoyeeland'a
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RALPH RICHARDSON.

Een "weergaloos schouwspel welke U toont hoe de R.A.F,
en doodelijke zekerheid haar opdrachten vervult..».

op afdoende wyze
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avonturen

enorme rolbezetting, waarin o&.TYRONE POWER-HENRY
FONDA-XANCY KELLy-RANDOLPH SCOT en verder vele andere
heel bekende Artisten*
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Een tragisch levensverhaal tegen een achtergrond van schoone en ||
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HOMEYER TAILLEUR

Heden en morgenavond:
.(een voorstelling aanvang 8 uur)
Wilhelmfnastraat P 86
TEL. 1116
„ZWIJG
OF •JE LEVENI; (TELL NO TALES)
;.
Metro's Bensationeele film met in de hoofdrollen
MÈLVYN DOUGLAS
en LOUISE PLATT. Een gangster film van het beste soort met span'_
nende belevenissen.
(Toegangkehjk v. alle leeftijden).
BEX SIANTAR. DINSDAG 4
vendutie
WOENSDAG SMAART:
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.THE WIZARD OF OZ" (DE GROOTE TOOVENAAB VAN OZ) HoUander, leefiljd 30
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op
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DONDERDAG
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met Judy Garland. Geheel in Technicolor. (Voor alle leeftijden). /(
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Bezoldiging yolgens B, B. L. 1938, schaal
(academische schaal, ƒ 275—
ll
voorpractuk zal eventueel rekening kunnen worden gehouden.
.
'
Vereischten: academische natuurwetenschappelijke opleiding (liefst biologische of
landk°™ kundi 8 e richting); gegadigden met ervaring op het gebied
***•'£*
van bibüo
.theekwezeu zullen de Voorkeur genieten.
...-■••
met uitvoerige inlichtingen omtrent vorigen .werkkring
schriftelnkin
dienen bu den Directeur van 's Lands Piantentuinte Buitenzorg.
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exotische, schoonheid HEDY LAMARR. .
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Een roerend en bovendien uiterst spannend verhaal over
de liefde
van een sinistere despoot der onderwereld en de vrouw
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humoristisch verhaal van vief menschen die de „KUNST" van leven verstaan
Een bnllante comedie. vol levendige
contrasten..... (Voor"alle leeftijden)
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Universal's amusante cömedie: .
I>E BEURSMAN
(PRIVATE AFFAIRS)
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intens spannende filmproductie, geheel
fITXt
%fID/*IiJIA
VIKVjINiA
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-RANDOLPH SCOTT
HUMPHREYBOGART fI
Een onvergetelijke epjsodé uit den Amerikaanschen-Burgeroorlog op I
'.
schier onnavolgbare wijze weergegeven.
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'Wegens de enorme lengte begint de le. voorstelling 7.15 uur precies.
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EERSTE IS IN KWALITEIT VAN MATERIALEN EN CONSTRUCTIE WAARDE 'S"'. .1 , J '>•
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• EERSTE .IN PRESTATIE EN RIffiWAUTEITEN
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EERSTE
>IN DUURZAME BEDRIJFSZEKERHEID
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EERSTE
£
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EERSTE
.',,*
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In Zonze showroom ziet U verschillende combinaties moderne
197
.'■'■ z aweüft/e/nenren tegen den laagsteh prijs. ■—'
Geopend v 7-12 uur v. m. en 2-7uur n« m.' Zondags gesloten.
Hnttenbachstraat 27
/-.
,MEDAN
Tel. 2115
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houdt spreekuur
op 4 en, 5 Maart i/d Asahanclub t*
;-•:.»
Tandjong Balei
en \ geregeld '\ de 2e en 4e Woensda»
in het Hospitaal „T. Tinggi,
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meer rubber
speciaal geconstrueerd loopvlak
Resultaat: korte remafstand, geen slipgevaar,

Beleefd aanbevelend
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Behandeling thans -binnen £ uur.
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De GENERAL Silent Grip band wordt ver-'"
vaardigd in de beroemde fabrieken te Akron
volgens het origineele GENERAL procédé.
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DEVENTER
Duitsche
JAPANSCHE
BEMIDDELING
DE
U-booten
geschiedenis van het laatste voorstel
De
Frankrijk liet de tijd-limiet
laatste
De effectenbeurs te Tokio
verstrijken, doch bleeefterugtrekken
was tevreden.
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Hanoi, 28 Fe.br. (Domei)'. De Japansche inwoners in geheel Indochina,
momenteel
vierhonderd in getal,/ maken zich gereed
voor een massa-uittocht '
f
Dit is de tweede maal in zes maanden, dat
de Japaasche onderdanen in Indochina hun
boeltje pakken op bevel van "de regeering
in het vaderland. De eerste evacuatie ha 3
plaats op 22 Augustus van het vorige jaar,
voordat Lè elfder ure de regeering te Vichy
toestemde in het verzoek van Japan* om
troepen te Hanoi te mogen stationneeren.
Intosschen houden de Fransche autoriteiten in Indochina
naar üit gezagheb-'
bende bron vernomen wordt
vast aan
de besluiten, die de gouverneur-generaal,
vice-admiraal Jean Decoux, op £6 Fe-'
bruari j.l. tijdens do spoedconferentie
voorloopig nam. Daarin werd eenstemmlg geprotesteerd tegen een verdeeilng
op groote schaal van Indochina.
Welingelichte waarnemers
schrijven
deze houding toe aan het geloof, dat. de
' Engelsch-Amerikaansche druk Japan zal
weerhouden van het nemen van macht smaatregclen om Japans uitspraak, die
| vastgelegd is in de compromis-formule,
die op 21 Februari aan Frankrijk
eu
Thailand werd aangeboden, te bekrachti'
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•In dezelfde, kringen gelooft men, dat
de autoriteiten in Fransch-Indochina hun
*
5, standpunt 'niet zullen herzien, tenzij zulks
Vlchy. bevolen zou worden,"of zij er*
Japansche zienswijze. door
tóe gedwongen worden dooi1 een overEr moge, zoo meldde een verslaggever 'mach't' van Japansche - strijdkrachten.; ■,
van-Domei, die zich tot welingelichte kringen wendde aan herinnerd .worden, . dat
Vichy besluit onder pressie.
de Japansche consul-generaals té Hanoi en
Vichy, 28 Febr. (United Press). De mite Saigon op 27 Februari j.l. den Japanschea
nisterraad
bevond dat hét Japansche voorzich
gereed
mededeelden
houonderdanen
te
opvattingen
den voor een onmiddellijke evacuatie,, zulks stel geïnspireerd is door de
zijden.
verluidt,
van
beide
Naar
heeft Matovereenkomstig instructies uit Tokio.
Terwijl'Thailand 0p"25 Februari j.ir te suoka de gebiedsoverdrachten . «enigszins
kennen gaf de Japansche voorstellen te kun? besnoeid, waarbij Thailand nog het gëheele
nen aanvaarden
vier en twintig uur, na- gebied in Laos, Westelijk van "de Mekong
dat deze aan de Fransche- en Thailandsche gelegen. krjjgt, alsmede eert belangrijk deel
-delegaties tér vredesconferentie waren aan- van het Noordwesten van Cambodja. .
geboden
hebben de Fransche afgevaarVerwacht wordt, dat liet Fransche antdigden zich tot de Japansche gedelegeerden woord hedenavond naar Tokio gezonden
• gewend teneinde de hoqding van Japan
te wordt, waardoor de Fransche afgevaardigpeilen ten aanzien van eert mogelijke" her- den in d 3 gelegenheid gesteld zullen worden
ziening van de Japansche voörstellen7~De om voort te gaan met.hun bedaringspogiuFransche gedelegeerden overhandigden, te- gejn, me-.'de jnogehjkheid van een uiteinde, genvoorstellen, welke aanzienlijk
verschil- lijke, overeenkomst Voordat ,de wapens tilden van.de Japansche yoorstellen-'en een standsteimijn afloopt.
' '..
Japansche toestemming in herzieningen onbevan
den
besluit
ministerraad
Het
mogelijk maakten.teekent, dat Frankrijk de militaire mogelijkheden tegen eikaar. heeft afgewogen
Intussenen Is in welingelichte .Japan■ sche
en besloot niet te vechten en de maximum
kringen het steeds toenemende geloof waarneembaar, dat Indo-China tracht • concësstes te handhaven waartoe volgens
zijn laatste antwoord uit te stellen tot
de, wapenstilstandsovereénkomst kan
worden gegaan.
den 7en Maart a.5., wanneer de wapen:
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stilstand

eindigt.
Japansche waarnemers
hebben . opgemerkt,'dat er tusschen generaal de Gaulle,
do leider van de Vrij Franschen te Londen,
en de regeering te Vichy overeenstemming
•

Duitsche druk.

-

1

Londen, 28 Februari (Reuter). Volgen*
1
een, telegram uit Shanghai aan Ai ./,
regeerinjf
de
oefent Duitschland druk uit op
van inzichten bestaat tegen verdeeling van te Vichy om de „laatste voorstellen," welke
. het Fransche koloniale rjjk. De'regeering Japan heeft ingediend ter regeling van hét
. U Vichy voert
hierbtf aan, dat zij gemach- Fransch-Thailandsche 'geschil, te aanvaartigd i 3 den status van de Fransche koloniale den/'
■
■
bezittingen te verdedigen, overeenkomstig
telegram meldt voorts; dat Duitsch
Het
de Fransch-Duitsche wapenstilstand3-óver land voelt, dat Frankrijk niet voldoende
strijdkrachten in Indo-China heeft om weerIn bevoegde kringen Is men het er ech- stand te bieden aan Japan, tenzij het hulp
ter over eens, dat Japan moet trachten van Engeland krijgt en toenadering tusFrankrijk te bewegen zijn voorstellen te schen eenig deel van het Fransche Rijk en
aanvaarden, niet alleen uit prestlge-over- Engeland zal van Duitsch standpunt bezien
absoluut ontoelaatbaar zijn.
wegingen, doch' ook teneinde de verwezenlijking van zijn plannen tot vestiging
Desondank.3 wijzen alle berichten uit Invan een sfeer van gemeenschappelijke do-China erop, dat de Fransche militaire
het Japanwelvaart in Groot-Oost-Azië te waarbor- autoriteiten, aldaar niet tealleen
verwerpen, doch
sche voortstel wenschen
ook de besprekingen te Tokio wenschen a?
Tokio, 28 Februari (Domei) Dé plaats- te
breken. Men meent, dat de meerderheid
vervangend woordvoerder .van het Inlichvan dé bevolking van Indo-China het hiertingenbureau'Koh Ishii, deelde tijdens een
.
:
.
mede eens, is.
persconferentie mede, dat de
Japanscha
Domei vernam den 28sten Februari dat de
regeëring heden den 28 Februari een scherp Fransche'delegatie ter conferentie te Tokio
of ;,neen",
i omlijnd nhtwoord, „ja"
van de laatste 26> uur telegrafisch uitvoerig van
Frankrjjk verwachtte.
'
h ;'
gedachten gewisseld heeft met Vichy,
Ishii verklaarde voorts dat Japan nog vermoedelijk in verband met de vergadering
steeds geen antwoord heeft ontvangen ; en van den ministerraad, welke den 28sten Fevoegde hieraan toe," dat hij- „ten
opzichte bruari te Vichy gehouden is. .
van enkele punten optimistisch en ten aan'Men veronderstelt, dat de delegatie de
zien van andere, betreffende de.vooruitzichautoriteiten te Vichy geraadpleegd heeft
ten van de bemiddelingsconferehtie pessiover den verder te volgen koers in ver.
.
, ï',■
mistisch gestemd is". ■'band met Japans weigering om zijn voorVerzekerend, dat het Japansche bestellen te wijzigen, toen de Fransche. ver-'
,' tegenwoordigers den 27sten Februari pomiddelingsvoorstel „de beste compromisformule Inhoudt, daar zij eerlijk en rechtgingen In die richting deden.
vaardig is'Vzeide Ishii: „Japan
dringt
Goed-ingelichte kringen zijn .van meening,
er bij Frankrijk en Thailand sterk 'op dat de houding vanFrankrijkookbeïnvloed
aan, het aanbod"te aanvaarden". Vl
is door de in Vichy opgevangen" klanken
®p
e vraag of de Fransche ambassadeur omtrent de houding die Engeland en AmeHenry een onderhoud had 'met den. Japan- rika tégenover Japan zouden aannemen, insche*n minister van Buitenlandsche zak?n dien de conferentie op een mislukking uitMatsuoka, gaf Ishii' toc,; dat de Fransche
enibassadeur Donderdag (den 17èn) , om
2 uur een' bezoek aan, minister Matsuoka
Het antwoord kwam „over tijd”
heeft gebracht.en zich lang met" hem onTokio, 1 Maart (Domei). Het feit, dat
derhield Ishii weigerde echter ieta mede
Ffansche regeerütg den,2Bsten Fede
te deelen over den aard der besprekingen!
bruari te middernacht,' op welk tijdstip
de tijdlimiet verstreek, nog niet geantToen men'hem wilde uitvragen, óf de
woord had op het Japansche voorstel inverwerping door Frankrijk van de Japanzake een regeling van het Fransch-Thai"
sche voorstellen éen mislukking van dé
de
landsche grensgeschil, wordt door
bemiddcllngsconferentie zou beteekenen*
een
beschouwd
als
hoofdstedelijke
pers
'
verklaarde Ishii deze vraag niet te kunr
aanwijzing, dat Frankrijk niet In het Janen .beantwoordden, daar „wij nog. geen
pansche voorstel wenscht te treden.
antwoord'van Frankrijk hebben ontvanDe Japansche bladen, die het wegblijgen". ; ;;."•.'
•
ven
van het Fransche antwoord op ópvalr
HU weigerde voorts te antwoorden op
de vraag of aan de Japansche bejnlddcllende wijze publiceeren, verklaren dat de
situatie tjians een nieuw'stadlum ingaat.
Ilngsvoorstellen ecu tijdlimiet was verbonden.liy verklaarde echter, dat „een .'." Het dagblad „Chiigai Shogyo',', erop wijbemiddelaar geen ultimatum kan stellen*', zend, dat niet bekend ia wat de Japansche
toen licïu gevraagd werd of, Japan een regeering voornemens is te doen, verklaart
!', ultimatum aan Indochiha
heeft gesteld. dat Japan geen ander alternatief heeft dan
krachtige politiek". te
Ishii'.weigerde ook te zeggen, wat Ja- „zijn resolute
'-'.••,
pan zou doen ingeval het antwoord,van blijven voeren. .
_.
/.Frankrijk uitblijft. Hij verklaarde echter,
Het blad spreekt de veronderstelling
dat Japan vastbesloten Is „een billijke opuit, dat Frankrijk 28 Februari* ralddert
lossing te vinden" voor het grensgeschil |j nacht niet als het uiterste uur voor het
tusschen Thailand en Indochlna, hoewél . beantwoorden van de Japansche voorstel»
er geen wijziging komt In de door Japan
len beschouwt, doch het oogenblik, waargedane .voorstellend
V'
■ ■'■*
óp de wapenstilstand afloopt, namelijk 7
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liaansche onderzeeboóten op den Atlantischen oceaan met de' U-bobten samen'
werken.
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Voorpost van den tegenstand.
/„China is de voorpost, van den
tegen-,
stand tegen~de'Japansche a'gressïe in den
Pacific," vervolgde de heer Chen.
„Genoodzaakt om de wapenen op te nemen heeft het
vier jaren zonder hulp
tegen den aanvaller gevochten.
De mythe van de. ..onoverwinnelijkheid
van de Japansche strijdkrachten is hiermede geheel kapotgeslagen. De Japanne/s
hebben z(.o weinig succes gehad
dat z j
zelfs geer. gebruik konden maken van' c.e
voordeeleD die voortvloeien uit het ver',;'.:
•'.
bond met de, As.
y,
-Achter de' oorlogswolken in den Pacific ligt echter. een
zilveren horizont,
want de vrije volken van de wereld zijn
nu vast verbonden in een gemeenschappelijk front tegen.den publieken vijand".
De heer Chen sprak de geruchten omtrent
een vrecis tusschen .de regeering,' van
Chüngking en Japan tegen.
. „Japan, heeft een vrede veel harder, noo*•;_
dig dan China", vervolgde Inj.
„Onlangs , verklaarde Prins Konoye,
de Japansche premier nog in 't Huis van
Afgevaardigden dat er niet de
geringace
hoop bestaat op een schikking van de Chi'
neesche kwestie. ;
■ ' .'
,
Waarom? Wel, omdat,het
Chineesche
volk weigert te buigen voor de eischen van
Üen agressor."'
Engelsch-Chineesche relaties
Sprekend over de verhouding , tusschen
Groot Brittan je en China zei de heer Chen
dat de onderhandelingen over een handelsovereenkomst tusschen de beide landen een
bevredigend beloop hebben.
•.,.
De overeenkomst 'zal waarschijnly k spoedig worden onderteekend."
■ '
Verder maakte de heer Chen de Chlneezen In Malakka ceu compliment voor
' hun vaderlandslievendheid.
". ■->■'.'
- '„De schitterende steun van
Chma's
zoons en dochters in bet Vaderland", aldus verklaarde hij, „is een heel belang-'
rijke factor geweest in het
gewapende
verzet en in de economische reconstruc. .'• ",.-;•'
■.'
tie." :
;
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Het sterfbed van
een

ex-Koning

Rome, 28 Febr. <Reuter). • Over deh
dood van ex-koning Alfonso van Spanje is

nog het volgende gemeld.
.
De èx-koning had een rustigeh.
nacht,
doch te half elf hedenmorgen, juist op het
moment, dat het gezin van den ex-koriing
op het punt stond de. begrafenis van wijlen
Alfonso's secretaris, de markies van Torres -die eenige dagen geleden is overleden'

te gaan bijwonen, kreeg de ex-koning een

nieuwen hart-aanval.
Professor Frugoni werd aan het ziekbed
geroepen en diende adrenaline toe.
De toestand van den ex-koning werd
echter steeds' slechter en te 11.15 uur wa 3
het'duidelyk» dat het" einde naderde.
De Spaansche Jezuietische geestelijke,
pater Xopez, die- den ex-koning reeds het
H. Oliesel toediende toen men dacht, dat de

ex koning ging sterven, verrichte opnieuw
deze ceremonie..'^.:y;i' i ; '
- :'
Om ,11.51 uur sliep ex-koning Alfonso
<
.
vredig in.
Tot het laatste toe heeft hij het bewustzijn behouden.
.-;■
Het stoffeló'k overschot zal worden bijgezet in de Santé Maria di Angeli.! ;
Wijlen ex-koning Alfonso heeft'de laatste stadia van zgn ziekte met voorbeeldige.
kracht en in goede stemming gedragen.
converseerde op
levendige wflzemet de koning en koningin van Italië, toen
dezen hem bezochten.
Ook sprak hij nog
voortdurend met den Kroonprins. ,
v
Ondanks het feit, dat zijn, krachten
voortdurend afnamen en hy steeds pijnen
leed, luisterde hij naar de nieuwsberichten,
welke door .de.radio werden uitgezonden en
bleef hy tot het einde belangstelling toonen
'

.

*

In

politieke aangelegenheden.
Volgens te New York ontvangen

berichten bevonden zich ex-koningin
Victoria
Eugenia en de zonen en dochters van wn'ien
ex-koning Alfonso aan het sterfbed.
,De Spaansche rege«ring heeft drie dagen
nationalen rouw voor wijlen koning Alfonso geproclameerd, aanvangende op 1 Maart.
De Spaansche ambassade te Londen vlag.-••-■.,.
de halfstok.
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Staken verboden!
Wet in Amerika
Washington, 1 Mrt. ( Aneta Reuter). In
een schrijven'' aan de juridische commi33ie
uit het Huis van Afgevaardigden, die een
,

wetsontwerp voor het verbieden van- stakingen bestudeert, atelt de chef van de productie voor dë defensie. Knudsen, voor om
drastische maatregelen te nemen ter voor-"
koming van stakingen in de defensie-indu'•",.'•.
strieën.
Het is opmerkenswaard dat Knudsen ie
vorige week voor de commissie verscheen
es'verklaarde dat géén wetgeving hiervoor
• ;.' . T.V
. •
noodig'waa. »■ .
■

•

'
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Deboven
Duitschland

'

•'ln de beschadigde plaatsen .werkten alle openbare diensten 200 intensief
mogelijk om de schade te herstellen en, het
gewone
leven zoo .. veel mogelijk voortgang te doen vinden-— In Middelburg, waar de normale watervoorziening nog niex mogelijk.was; werd-het onontbeerlijke ' drinkwater met
behulp vaifV-tanfcwarPV} eodislriluiee-rd.
'

.

De Londensche

Uitkijk.

ZENUWENOORLOG IN
DEN BALKAN
De Italiaansche vloot verspeelt al haar
havens in Afrika

'vallen, hetgeen waarschijnlijk is. In dat ge-

Communistische ondergrondsche
agitatie in Duitschland

val is de Italiaansche Roode Zeè-vloot verloren, terwijl dan voor de Engelschen
de
noodzaak om dejichepcn in de Roode Zee
Londen, 27 Febr. te convoyeeren vervalt.
■,
De situatie in den Balkan blijft raadselHierdoor,-komt materiaal voor de convoachtig,, Ondanks de- mededeelingen 1 „via vëering vrij en juist daarom is de strijd
Duitsché en Engelsche zijde is het nog in' Erythrea zoo belangrijk.
Steeds niet duidelijk hoever de penetratie,
dér Duitschers in Bulgarije gevorderd is.
De toestand in Duitschland
De hoófJindruk is dat Berlijn nog steeds
Berichten.: uit Duitschland bewijzen dat
een zenuwenoorlog .voert in de hoop daar- 'aldaar Je verwachting voortleeft
dat Hitler
door, dé Balkanvolkereri zonder oorlog aan- •in • staat „zal zijn een spoedige overwinning
zich te onderwerpen'. Dt Duitschers verfoo-' te behalen. Gelijktijdig echter is er een sterr,eri het beeld Van een langzaam aans.luip'en, ke
communistische ondergrondsche agitade slang, die (Je Balkanvolken hypnotiseert. tie, waardoor de passieve houding van MosDe Bulgaren nemen volkomen de houding kou is verklaard. De politiek van
Moskou
aan van een gehyptoniseérd komjn,
dat ik te bevorderen dat zooveel mogelijk staten
van angst beeft en tegehj'k' bereid is
de door den oorlog worden ontredderd en dat
opengesperde kaken van de slang binnen' tè de oorlog wordt gerekt, teneinde op deze
huppelen. De Yoegoslaven zijn ook al door' wijze later groote mogelijkheden voor het
vrees verlamd, hoewel, nóg niet geheel. •
roode leger te scheppen.
->'■'
, Het hoofddoel van den zenuwenoorlcjg is
-Berichten uit Nederland
daarentegen
echter de Grieken, te overtuigen Van
hét maken melding van ontmoediging onder
nuttelooza om den oorlog tegen Italië voort de Duitsche soldaten. Dit is dus
in strijd
te zetten en om de Turken te ontmoedigen. met de berichten uit Duitschland. Zou dé
Daarom ia de reis van Anhony Eden van invasie-poging mislukken of zou er' een
buitengewoon belang. H\j is van
oudsher 'tegenslag komen in den Balkan, dan zou dit
een vriend van de Turken geweest, die hun. allicht noodlottig worden voor de stemming
taal spreekt. Hij'is mot geestdrift ontvan- iii Duitschland,
.
gen. ,ZJjn aankondiging Van een actieve! EnVILLANDS.
gelsche politiek op 'den Balkan wordt bo(Nadruk verboden) ./ ..
■
vendien-begunstigd door
ineenstorting van de Itaüaarische, macht in
--

,

Londen, 1 Mrt. f Aneta Reuter). Britsche
bommenwerpers vielen 28 Februari bij daglicht Quiberon in Bretagne aan,, evenals
objecten'aan de Nederlandsche kust, aldus
luidt een communiqué van het Ministerie
voor Luchtvaart.
Verscheidene voltreffers werden waargc-"

nomen. Geen onzer vliegtuigen werd beschadigd óf wordt vermist.
In' den afgeloopen nacht was het voornaamste doelwit Wilhelmshaven,- dat
ondanks hevigen wind en het slechte
zicht
werd aangevallen. Het weer maakte nauwkeurige observatie moeihjk,
doch eenige
zeer groote bommen werden in het doelengebied uitgeworpen.
'
Andere vliegtuigen vielen de haven van
Emden en verscheidene vliegvelden in
Noordwest Duitschland aan, evenals in Nederland.
„'•; '■. .;■
, : '
Een Britsch toestel wordt vermist.
Vervolgens meldt het communiqué van
het Ministerie'vpor Luchtvaart: :..
De Duitsché activiteit boven Engeland
was in den afgeloopen. nacht' zeer gering;
zfl eindigde voor middernacht. Hieraan
wordt toegevoegd dat bommen werden geworpen in Graafschappen rondom Londen
en East-Anglia. Enkele personen werden'
gedood en anderen gewond, enkele huizen
werden beschadigd.- . '■:,'. ■/;'■\}'J ' '„■, /'. a
Voorts, wórdt i melding gemaakt dat
bommenwerpers van de R.A.F: Jn den afgeloopen nacht een hevigen aanval, deden'
op
Willemshaven én andere' doelen' in
Noordwest Duitschland. Ook de haven van.
Boulogné werd aangevallen. Dit was de
44ste aanval op Wilhelmshaven. De voor-,
laatste had plaats op 21 Februari.
Op
Boulogné was het de 77ste aanval van de
R.A.F.
'.'■.:
"
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„Verdwaalde”
Duitschers in
Joego Slavië

,\

De Duitsché berichten, dat er Duitsché
troepen in Lybië z\jn moet, eveneens
als
zenuwerioorlog
een'onderdeel
van den
worden beschouwd. De' bedoeling is ger.e-,
raal Wavell ervan te weerhouden troepen
c'aar elders te dirigecren.-Natuurlyk zijn'
er in Lybië 'kleine af deelingen
Duitsché
troepen aanwezig, doch de berichten erovor"

Belgrado, 1 Mrt. (Aneta Reuter). Eén
drie-motorig Duitsch transport
vliegtuig,
De nieuwe regeering van Vichy cp' weg" naar Rulgarij, maakte ZaterdagOpmerkelijk ïs wel de consolidatie van de middag een noodlanding . op bet vliegveld
Skoplje in Joego-Slavle.
Fransche regeering in Vichy zonder Laval. van
De piloot, die een uit acht koppen beDe nieuwe ministér in d,e regeering Barthöverlemy ia anti-Engelsch, doch een fatsoenlijk staande bemanning aan boord had,
klaarde dat luj was verdwaald.
en een-goed patriot. De andere nieuman
Londen, 1 Mrt. (Aneta Reuter). Volgens welingen in het kabinet zjjn anglophiel.'
De
oe Duitsché radio waren Britsche bommen3 dat de- houding van Yichy
werper» Zaierdagavona boven Duitsch g»-- totaal indruk.i
ten opzichte van de Duitachers stjjver wordt
•-■'•'*
.
■\' ■.
bied. V ;•;>•�**"■>.
ofschoon, men in de kringen van De Gauïle
Moskou, 1 Mrt. (Aneta Reuter). Alvo-.
..'
'nqg ongerust is. .',■■•.. ■
rena op. reces te gaan, Verbeterden
beide
De strijd in Erythrea Huizen
Moskou, 1 Mrt. (Aneta-Reuter). Rusland
ITALIAANSCHE
van den Oppersten Sovjet de be-'
spooren Hongarfle ondertéekenden een
De oorlogen Afrika neemt- voortdurend gröoting voor 1941, vocrzienend
in een beSLACHTOFFERS
wegovereenkomst na onderhandelingen, die
in belangrijkheid toe. De Italianen hebben drag aan, inkomsten" vau
millioeh >
216.200
dertig dagen hebben geduurd..
Athene, ltMrt. (Aneta Reuter). In Alba- geen enkeïe haven meer, behalve die in en uitgaven 215.400
.
• .
millioen.
' Verwacht, wqrdt dat hfet yerkeer over de
nië, schoten de Engelschen 35.Jtaliaahsche Zuid.Erythrèa. De Itüliaansche . oorlogDe
uitgaven
voor.-de
defensie
70.900*
zflri
Karpathen op'ls Maart zal worden
vliegtuigen neer. Negen andere werden ver- schepen hébben geen. onderdak meer indien milioen roebel,
hetgeen 13.900 millioen meer
optnd.''}',:■•'*■-'■.'■ I'"■..•.■;;• • ■■"'.•;'•" ,::•;.:■■ ■':' raoedeujk zwaar beschadigd.
'-'■;'''
de havenn'in Efythrea in Engelsche handen is dan voor 1940.
.".' :-"v ■■.'■. •■:•
;:■;. -■■ M
'..'-'••

~

.

•'

;

'

«

,•.
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'Niet op het slagveld, maar op het financieele front zal de oorlog j tusschen
Japan en China worden uitgevochten,'
aldus verklaarde %de heer P. T. Chen,
directeur va.n de „Central Bank of China" voor het economisch onderzoek, en
hoofdredacteur van de China Quarterly,
in een'interview met een verslaggever:■ van de „Straits Times", toen hy onlangs
in Singapore arriveerde. ;
Hy was op weg naar Rangoon om den
Burma weg te inspecteeren op last' van
Generaal Tsjang Kai Tsjek.
v ,\
„Zonder de ernst van China's financieele
problemen te onderschatten", voegde hy
er aan toe, „mag men verwachten dat Japan eerder aan het eind van zijn financieele hulpbronnen zal stfjn. dan China:Chrna's financieele front, aldus verkolde Inj, „werd versterkt doof de ontplooiing
van een eenvormig muntstelsel, vooral
door de müntwet ] van November. 1935,
waarbij l.et zilver' werd
genationaliseerd,
tn het wettig-betaalmiddelsysteem .werd
,",'>'-. £
ingevoerd.
.
: Deze buitengewoon belangrijke verandering, die de geleidelijke overgang mogehjk
maakte van den metalen standaard naar
eten papieren, benevens de centralisatie
van de rnunt-reserves van, het land/vormt
een bolwerk -van China's financieele front.
Zonder dit bolwerk zou de taaie tegenstand van China .tegen Japansche agressie
vrigwel oamogeüjk zijn geweest", zeide de'
beer Chen.

Tot groote vreugde van de Deventcnarcn is de noodbrug gereed gekomen die
een geregeld verkeer met beide oevers van den.'lJsel weer- mogelijk maakt
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Spoorwegpact
Rusland-Hongarije

zn'n tendentieus opgeblazen.

■

•
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houding van Indo-China.
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'wegens Domei
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Snelle bouw, geringer

Maart des middag 12 uur.
liet blad is van meening, dat ook Japan
deze periode open gehouden heeft voor r Londen, 28 Februari (Reuter). De maritieme, medewerker van 'Reuter, schrijft;
besprekingen op het
moment.
Voor de poging om Engeland geheel ,te
blckkeeren, welke poging"— zooals, Hitler
beloofde
in het voorjaar zal aanvangen,
heeft mj veel kleinere. U-booten, -doen
„Domei" meldt verder ddo. 1 Maart uit bouwen dan tot dusverre gebouwd .werden.
Kleinere U-booten kunnen in. korter tjjd
regeeringskringen
Tokio, dat .ofschoon
verklaren niets af te weten van een aan- gebouwd worden, er is minder materiaal
voor nóodig en : wat wellicht het belangJapansche compromisI vaarding vandoorde Frankrijk,
zij kunnen door. kleinere bevoorstellen
de effectcn- rijkste is
manningen worden bemand.
, beurs te Tokio scherp gereageerd heeft
*.
De opleiding van bemanningen van onop de persberichten, welke melding maakten van een verzwakking van de houding derzcebooten is een langdurige geschiede-,
>'
der autoriteiten te Vichy en Hanoi.
nis.' Het is meer dan ' waarschijnlijk, dat
Hitler nog
Officieele kringen echter zeggen, dat de voor al zijnniet genoeg bemanningen , heeft
U-booten:
spanning niet verminderd ia en dat de reHet nadeel van een kleinere U-boot Ib,'
geerings-autoriteiten de ontwikkeling van
dat haar werkingssfeer kleiner is- dan die
den toestand, Welke van zoo verstrekkênden van
een grootere. Doch daar de Duitscheis
invloed op de toekomst van Oost-Azië kan de beschikking hebben
over zoo vele Franzijn, nauwlettend gadeslaan.
schë havens is dit;van een Duitsch standpunt van minder beteekenis. •' . ■ ! .
Het zal echter, niet moeilijker voorde
Britsche marine z'vjn kleinere U-böoten op
te sporen dan grootere.
'
In marine-kringen meent men, dat'lta-

China

In welingelichte kringen te Tokio werd
Dinsdag 25 Februari onthuld,
dat
alles in het werk stelt om een
dat Japan,
vriendschappelijke regeling te verkrijgen
,ian het grensgeschil tusschen Indochina en
Thailand, een „compromis"-voorstél heeft
ingediend tijdens de bèmiddelingsconferentie
met het doel een snelle regeling te verkiij\
r.
• een van het geschil,
-• T
■
Men verklaarde dat, in verband met het
feit dat de wapenstilstandsovereenkomst tot
3 maar toe is verlengd, het „compromis"voorstel moet worden beschouwd,als hét
laatste Japansche aanbod tijdens de loopen.
': ~'j^-' ■
de onderhandelingen.
In deze kringen meent men, dat het Ja' parische voorstel moet worden beschouwd
als een „bilhjk en rechtvaardig" aanbod,
aangezien het zon voorzien in de teruggave van de districten Pakse en Luang I'rabang en van een deel van Cambodja, die
'van een historisch standpunt tot Thailand
behooren, aan Thailand.
Waarnemers meenen, dat de voorstellen overhandigd zijn met de strikte bc
paling, dat zoowel Thailand als Frankrijk
nog vóór het einde van deze maand hun
antwoorden zullen formnleeren. . ."'
Volgens Reuter liepen ondanks Japansche
tegenspraken te Hanoi Donderdag hardnekkige geruchten, dat'Japad de autoriteiten
van Indochina op 24 dezer een .virtueel ultiwaarbij .'ook een
matum heeft gesteld,
tijdlimiet gesteld werd, die den 28sten te
,
middernacht afloopt.
,
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Rusland’s begrooting
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Schitterende opmarsch naar Mogadisco
Groot aantal gevangenen
te Djeleb

'

-

'

•"

."

~

'

troepen Mogadiscio binnen, zonder tegenstand te ontmoeten. Als gevolg van; de
duisternis, de nederlaag van den .vijand aan
de-Juba rivier, de snelfieid van onzen op
marsch en de haastige ontruiming door de
Italiaansche troepen. heef t ie stad weinig
schade geleden.
■
Het was tot dusverre onmogelijk- het
aantal gevangenen, dat werd. gemaakt en
de hoeveelheid oorlogsmateriaal,' die werd
buitgemaakt, te ramen,.. vele blanke Italiaansche soldaten en
nog steeds over.
■
De beteekenis van'deze prestatie Zaj'men
kunnen beseffen wanneer, men rekening
houdt met het feit, dat, onze strijdkrachten in de periode, van 12 tot' 25 Februari,
na vertrokken te zijn van vooruitgeschoven bases aan het einde' van verbindingslijnen, die reeds 350 KM lang waren, on
danks den tegenstand van den vijand over
een afstand- van ruim 900 KM zijn opge
rukt, langs, een vrij srnallen weg, ! Bovendien werd bij dezen opmarsen de Jubari:een linie, •■ welke de
vier overgetrokken'
Italianen blijkbaar onneembaar hadden ge'.
\
'
acht.
•..
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Mogadishu is ' een havenstad mét
menschen,
bevolking van' 50.000

een
o.m.

:

~',-,20.000 Italianen.
a
'■ De haven 'is klein en ondiep en kan
slechts worden gebruikt-door,schepen met
bloot aangcrihgen diepgang. Zij staat
krachtige moesson-winden en is gevaarlijk
door- koraal-riffen. Eén spoorlijn loopt van
Mogadishu óver een afstand van ongeveer
110 k;m.. naar het d°r P Duca degïi.Abruzzv dat. 9.000, inwoners heeft ën een centrum is van experimenteele lahdhouwkólo-

-

-.

Een brigade soldaten van de. Goudkust,
welke - het "leeuwenaandeel heeft gehad
in den strijd, welke rooe§t worden gestreden om.de Juba-rivier te kunnen overstekeu
.

LUCHTGEVECHT BIJ VALONA
.Athene, 28 Februari (Reuter). Bommen»
werpers van de R.A.F., geëscorteerd door

voltooide

■gen,

de operaties'en snëéd .alle- wewaarlangs de vijand naar het Noorden

Hawker- "Hurricane"- gevechtsvliegtuigen
bombardeerden Donderdag j.I. het vliegveld
van Valona en wierpen een zeer groot aan*
tal bommen, welke overal" op het vliegveld

zou kunnen"' ontsnappen, af. - ',
'•'
, Na een bpmarsch in record-Jempo van de
Juba-rivier af, bereikten' de Impériale
strijdkrachten Mogadishu, de hoofdstad én
voornaamste haven van Italiaansch-Soma~

liland.

en temidden van de hangars pptploften, aldus een heden door 'het hoofdkwartier van
de Britsche strijdkrachten in Griekenland

''■,'.

." '
Dit is 'het antwoord van de Britsche troe- .uitgegeven communiqué. .
Het communiqué meldt voorts, dat admipen<- óp de inspireerende boodschap, welke
hun aan den vooravond van de operaties in nistratie-gebouwen herhaaldelijk werden ge,•-■''
Juba-land werd gezonden door luitenant- troffen.
In een luchtgevecht, dat volgde, werden 7
generaal A. G«, Cunningham. de bevelheb'

-

deze Italiaansehe

Caproni-Cr-42-gev.echtsvliégTwee andere ItaliaanCunsche 'gevechtsvliegtuigen botsten
ningham -r naar men zich herinnert
in- de
tegen elkaar cri kwamen op déze ma~Hit them! Hit them hard en hit them lucht
aan. hun einde-.
"again !" '
.
■ nier
Alle
Britsche vliegtuigen zijn behouden.
Pe verovering van Mogadishu beteekent, teruggekeerd.
.
•-.'.■
do
dat
Britsche
sedert
strijdkrachten
ber in Italiaansch-Somaliland.
In
boodschap' zêide luitenant-generaal

tuigen neergeschoten.
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EDEN BEZOCHT CYPRUS

i

'

Maandag j.L over een afstand van 160 k.m.
zijn opgerukt. Maandag j.l. n.l. bezetten zij
de kuststad Brava.
Ofschoon honderden kilometers waardeloos en bijna onbewoonbaar gebied gelegen
zyn tusschen
Mogadiscio en' <3ardafui
vormt de, verovering van de hoofdstad van
Italiaansch Somahland een belangrijke zet
,■-■'"
in het kust-offensief.
Van Mogadiscio uit "leiden twee onder'
alle weersomstandigheden bruikbare • wogen. Een ervan loopt in Noordelijke richting naar den spoorweg van Addis Abeba
naar Djiboeti en naar Harrar en de andere
in Westelyke richting naar Lugh.

_
"~

•

.
.

Nicosia (Cyprus), 26 Febr. (Reuter),
.Vandaag werd bekend, dat minister Eden
tijdens zijn reis naar Turkije een kort be
zoek aan Cyprus üeeft gebracht. In .een
boodschap aan den gouverneur «prak Eden
gelukwenschen uit voor de bevolking van
Cyprus voor haar bijdrage aan'de gemeen-'
schappelijke zaak, daaraan.
toevoegend,
dat de, chef van den "imperialen generalen
staf hen van buitengewone berichten i in
kennis had gesteld, ontvangen r üit Egypte
over de door het Cyprus-regiment bewezen
,■■
diensten.
$•-,-«

„Jïe,t kan' niet," zei hy rustig.
?>•;•?
''.
'.:,
„Ja...?": ~';'
„We gaan terug. Ik was dolgraag met
ons drieën verder gegaan. Maar het is onmogelük. Ên ik zal jullie vertellen, waarom."
lets.jn zijn toon maakte de aandacht van
Ruth en mrs. Enderby onmiddellijk gaande. „lets, dat je ons nog niet verteld hebt ?"'
vroeg Ruth. ~Vy, m
'*•:"••■•
„Het is'.me niet alleen'te dóen geweest,,
om.het graf van vader te vjhdon. Als dai
zoo was, hadden jullie beiden gerust kunnen meegaan. Maar ik wil zijn moordenaar
opsporen' en. hem mee terug naar Saigon
nemcn.'En dan. is er nog iets
iets, dat
eigenlijk nog. gevaarlijker is, en waarovvf.
ik met niemand heb gesproken —,*alleru
met
Han. Allcen'hij'en ik èrt misschion
Joe Sing en Dubois ook, weten 'waarom de
Kru's hun, land voor vreemdelingen gesloten Rebben. Waarom-' ze als het ware e e r.
muur er om .heen hebbent opgetrokken. Dat
hebben ze gedaan als bescherming tegen
dat;' wat ik doen wil." '
Ruth en. mrs. Énderby luisterden Ju
'";.—.
ademlooze spanning.
■
. „De afgod,'dien de .Kru's aanbidden, is
een beeld van-onyx, dat schatten waard is,
maar dat hun feitclyk . niet toebehoort.
Vader heeft het uit de een of andereruïne
cpgegravcn. Zy hebben hem vermoord c%
het in hun be.zit te krijgen.'En nu ga ik het
te» ughalen,"..
;'
.
/'
Een stilte vol spannipg ontstond er, toca"
hn zweeg. Ruth Btond hem met een stille
uitdrukking op haar gezicht aan,te kijken;
Maar om de lippen van mrs» Enderby groeide zich een klein glimlachje. Dat prikkelde

DEGRAFSTEEN

■

VAN ONYX
door
EDISON MARSHALL

—

David had achter in zijn. hals.
•vlak'onder het haar;.'een eigenaardige.
| prikkelende sensafié. Maar hij negeerde het
gevoel „Het' -ia een ".afgesneden- brug
,'
. anders niets.""; •
• . -',
.
t
„Maar de vfcg' terug is voor. oirs afgcsloen-" •.•■■•'■
■■. •
:....:■'.. . .■
„In een uur. of vyf, zes, maken we . e«,n
—ieuwen. ' Bn trouwens, langs een omweg
kunnen we. met de booten gemakkelijk 'genoeg aan den anderen kant kpmen."
.1
het'niet om.,' Dit .is een
vingerwijzing van het lot!" ■
.
' lv
Enderby
legde
op'den
haar
hand
Mrs.'
tchouder van' Ruth. „Het „lot".is een heidatwppt j» «yen "ccd all
densch beerln
■;••.": ■'■;■> .j'. •
ik.".
-.•.'.''■••■;.
Die kalme woorden .verbraken • de • betoóvering. David zag de bogen,' die'met een
opgewonden schittering in Kun' j diepten,
naar hem opkeken, opeens \-erstillen.
.
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ladingen hadde'n uitgeworpen. Nadat dé
brandbommen hun "werk hadden gedaari
volgde een voortdurende stroom brisant.

V
bommen.
Het was een indrukwekkend
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gezicht.
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N. V. Handel Mij. Günfzel
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Italië is oorlogsmoede
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VAN TANGER

De Duitschers moeten de
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Het verluidt, dat deze overeenkomst zal
voorzien in de demilitarisatie van '*de
Russisch-Manchuküosche grens, de rectificatie van die grens in het voordeel'**, van'
Rusland.en de .wijziging van het verdrag'
van Portsmouth, waarbij Japans economische voorrechten op Saghalin en d,e
visscheryrechten in Sovjet-wateren op ' een'
zuiver commercieele basis worden geplaafsL
De correspondent wijst op de beteekenis
van*het feit, dat Japansche kringen te
Shanghai critick Uitoefenen »p e,én. verdrag, dat slechts eenzijdige concessies 'van'
Japan aan Rusland met zich zou brengen
en .voegt.hieraan toe, dat e-.e.a. een Uitstel
van de Japansche expansie- in
richting scbijr.t te impliceeren, waarbij deze expansie afhankelijk wordt gemaakt van
het bereiken van overeenstemming met
Sovjet-Rusland.
\V> ...".'

Voordat ik aan de beurt was had ik 70 4
80 salvo's* bommen • omlaag zien. gaan, ongerekend nog de'zware bommen. .
Toen de vlammen* steeds meer om zich
heen grepen verlichtten zy drie Britschp
bommenwerpers, die boven de stad cirkelLOTHAR DE LA PERRIERE
den."
De nieuwsdienst va'p. het ministerie van
VERONGELUKT
Luchtvaart, dat déze rapporten publiceert,;
wijst'erop, dat Keulen de op twee na de
Kruiser van de Hipper-klassegetroffen
grootste stad van Duitschland is, een belangrijke Rün-hayen, een belangrijk .knoop
punt van spoor wegen,, die yöor 'militaire
■ .1
doeleinden zijn aangelegd, een ndtuurlyke
Lion'den, 26 Februari (Reuter). Heden
brug tüsschen Duitschland en. de landen, werd te Berlijn
bekendgemaakt, dat een der
die het overweldigd heeft en het centrum meest bekende Uboot-commandanten uit
van vele metaaN en chemjsche industrieën, den vorigeii
oorlog,
vice-admiraal Lothar de
alsmede van olief.abrieken.
la Perrière, die thans marine-commandant
Het ministerie va,n Luchtvaart verklaart?, was voor
het bezette gebied, Maandag j.l,
dat. de bemanning van een der bommeneen ongeluk.om het leven is gekomen.
door
werpers, die na de operaties van WoensdagAdmiraal Rader bracht warme buide aan
nacht vermist werd, veilig is. Hèt vliegtuig den
die volgens hem „zoowel
was op eenigen afstand van zgn basis ge- door overledene,
vriend
als
vtfand geëerd werd".
.
•'
.
land.
Londen, 26 Februari (Reuter)., Door Berlijn werd geen. enkele aanwijzing 'gegeven
ten aanzien van den aard van het „ongeluk",
als gevolg waarvan 'vice-admiraal De
SWEEP OVER la Perrière
is omgekomen, doch te Londen
wordt opgemerkt, dat het in elk geval een
belangwekkende coïncidentie is, dat de R.
Londen/26 Febr. (Reuter). Voor den A. F. Maandag j.l. de haven van Brest bomtweeden dag achtereen hébben bommenbardeerde, waar
naar men meende■■—éen
werpers en jaéhtvlietuigen van de Royal kruiser van de „Hipper"-klasse lag.
Airforce heden' deelgenomen aan een beEen,zeer zware lading bommen' kwam
langrijk ,offensief Jaoven het Kanaal en neer in het gedeelte van de haven waar dé
[
kruiser vermoedelijk gemeerd lag.
Noord-Frankrijk.
■
Ë.e.a. wordt beschreven.ln een communiqué, dat
hedenavond door het ministerie
van Luchtvaart werd
uitgegeven. . Het
DE SCHADE TE TARENTE
communiqué verklaart: '„Hedenmiddag viel
eën >escadrille bommenwerpers van de R.
Nog steeds niet hersteld
A.F., welke geëscorteerd werd door jacht*,
vliegtuigen,'een aanval uit'op de haven
Londen, 26 Februari (Reuter). De eerste
van-Calais, terwyl.de jachtvliegtuigen een lord van de admiraliteit, A. V, Alexander,
offensieve „sweep" uitvoerden boven het- onthulde heden in antwoord op een desbe'•.'..
Kanaal en Noord Frankrijk. <■-',
treffende vraag, dat de schade, door de
Een hevig afweervuur "werd ontmoet, Britsche marineluchtmacht toegebracht aan
doch zeer weinig vijandelijke vliegtuigen.' de te Tarente liggende eenheden van
de ItaTe Calais werden treffers waargenomen liaansche vloot, welke door de admiraliteit
werd bekendgemaakt, door latere berichten
op de kade en- op de pier van de getijhaten volle, bevestigd was.
ven.'. ■
"■.'•.'.. ■.'.,.'.':.'
Een Jachtvliegtuig is. niet van-de operaAlexander onthulde, dat een der slagschepen van. de „Cavour"-klasse
ties teruggekeerd".'
blikbaar
verlaten was en als een „total loss"
wordtbeschouwd. Een ander schip van deze klasDE MACHTIGSTE VLIEGTUIGEN
se en eenige slagschepen van de „Vlctorio
Veneto"-klasse
werden zwaar beschadigd en
VAN DE R.A.F.
zijn.nog steeds niet gevechtsklaar.
Geen nadere inlichtingen werden ontvanLonden, 2& Februari (Reuter). De machtigste vliegtuigen, welke op het. oogenblik gen omtrent de twéé kruisers, die volgens
dienstdoen in eenige luchtmacht ter wereld, de door Britsche vliegtuigen
genomen
zijn thans in de vloot van de R.'A/F. opgeluchtfoto's slagzij naar stuurboord hadden
nomen en zijn eenige dagen geleden in actie, en die door een groote olievlek omgeven waren, evenmin als omtrent de beide groote
geweest tegen doelen in vijandelijk- en beluchtvaartperiodiek. hulpvaartuigen, die volgens de-foto's met
zet "gebied, aldus het
•
Aeroplane.
.■' _ ■ -.' het achterschip onder water lagen.
. Het zijn de 4-motorige, Short „Sthiing"bommenwerpers, welke een groote nuttige
lading kunhen vervoeren met groote snelDEFENSIE VAN MANILA
heid en een enorme Ëewapening hébben.
Deze jongste toevoeging aan de Britsche ; ManUa.,'2B Februari (Domei). Amerikaanluchtstrijdkrachten zal-Engelands „striking- sche zakenlieden besloten onmiddellijk
een
powcr" tégen de oorlogsinspanning van den campagne te beginnen tot organisatie
van
vijand in he^ hartje van zijn gebied, aanzieneen corps vrijwilligers, dat in
lijk A'erhoogeh en. met' nog andere en ndg defensie-maatregelën met de verschillende
autoriteiten
nieuwere types vliegtuigen en versterkingen Zal samenwerken.
uit de Vereenigde Staten, zullen nog intenOp 24 Februari j.l. werd een commissie
sievere aanvallen op uitgekozen doelen kungevormd ter coördineering van het werk
nen worden gemaakt.,
);
•
der regeering en der burgers.
'

...

.-'.>

algenieene serwoesllng." '
Een vlieger, die 70 minuten

boven Keulen
Het officieele communiqué. vertoefde, verklaarde: „Wjj arriveerden
voor den.vas.tgestelden • tijd boven Keulen
' Nairobi, 27 Febr'. (Reuter). Het officieele
,en. moesten op onze j>beurt wachten. Wij
verklaart: „In den nacht moesten wachten met het uitwerpen van
communiqué
van den 25-sten op den 26sten Februari onze bommen totdat' onze collega's,, 'die
trokken onze Oost- en West-Afrikaansche brandbommen aan boord hadden, hunnó

,

rrien.

egmotkin

,

•
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Mierenzuur 90%

Londen, 26 Februari (Reuter). De correspondent van het Agence Fransaisé Independante te Shanghai meldt, dat*mén in
Japansche kringen te Shanghai verzekert
aat minister Matsuoka binnenkort .een be
zoek aan Mo3kou zal brengen ter onderteekening van een overeenkomst, met

'Sovjet-Rusland.

'

leiding nemen

Groot Brittan erkent Spanje’s
bijzondere rechten

Londen, 26 FeÖruari" (Reute/), Tenzg de
Duitschers de leiding in Italië .geheel en al
overnemen, zal spoedig een opstand wordei
ondernomen, aldus luidt een bericht, afkomstig van 'den specialen correspondent
van de News (Jhronicle aan de Italiaanscho
.

Geen militaire versterkingen

#Londen, 26 Febr. (Reuter). De onderminister van .Buitenlandsche Zaken Butler
beantwoording van
soon) die in Italië-heel goed bekend is en deelde heden bjf de
die pas van een langdurig verbhjf in v dat vragen betreffende de situatie te' Tanger
land teruggekeerd is.
mede, dat de Spaansche regeering de vet-'
De Italianen'begonnen in verzet te komen

nf'.'i'i
Dit is het óórdeel van een neutralen per-

grens..' •

*

*■

-

•

*

*

'»"

zoodra zjj bemerkten, dat zjj den verkeërdt'li
aldus de zegsman.
kant opgingen-,
Met uitzondering van hen; die deel van:
de fascistische parttf uitmaken, verlangt
geheel Italië,'.d.w.z. ongeveer 90% van ds
geheele bevolking, haar vrede, en samenwerking ,met Engeland tegen de Duitschera'
Een van" de redenen hiervan is het tekort,
aan levensmiddelen, aldus zeide tuj.
De 'kleine rantsoenen aan macaroni,
spaghetti 'en andere. onontbeerlijke levens-"
middelen heblen van het begin af
klaag en gemopper geleid.'
Het brood, dat té krijgen is, is zeer slecüt
en bevat thans 25 tot 30% mats.
De levensmiddelen zgn bovendien, zeer
duur; de armen zyn-niét in staat om zelf4
hun' voornaamste .voedsyel, spaghetti, te
koopen.
Zij moeten zich tevreden stellen
met een inferieur surrogaat daarvan, dat
een zwarte kleur heeft.' ■
Buitenlanders meldden, dat zij het : , geketen hebben en 'er ziek van zyn geworden*.
—

_

.

"

DE KUOMINTANG EN DE

COMMUNISTEN
Geschil nog niet ten volle
bijgelegd

zekering heeft gegeven, dat geen vestingwerken zullen worden aangelegd in de
Tangerzone.
-,'..,•
.'.
De Britsche ambassadeur te Madrid
zoo vervolgde Butler
heeft thans zjjn
*

-

,

—

.

—

,

besprekingen met de Spaansche'regeering
beëindigd. Dé regelingen, die thans z\jn getroffen, beveiligen de bestaande» persoonlijke rechten van Britsen© onderdanen te
Tanger en* waarborgen het verder functionneeren der bestaande Britsche instellingen en van, de Éritsche pers aldaar. *_
' De Britsche functionarissen
van hèt internationale bestuur van Tanger'zullen volledig worden schadeloos gesteld voor het
verlies'van hun ambt. Een speciaal
misch en financieel regiem zal worden ingevoerd voor Tanger |n
algemeen, geluk aan. dat -wat er vroeger heeft bestaan.
Na te hebben verklaard, dat- de Spaansche regeering dë verzekering heeft gegeven, dat geen vestingwerkên {e Tanger zullen worden.aangelegd, deelde Butler mede,,
dat ook was overeengekomen dat, indien
t.z.t. de gemengde rechtbank zou ophouden
te functionneerdeh, de consulaire rechtbank weder zou worden ingesteld en volle- •
dig erkend zou worden,
Door deze regelingen
zoo vervolgde
Butler
zullen de bestaande economische
en andere rechten van Britsche^onderdanen
té Tanger voldoende gewaarborgd z\jn. in
afwachting'van een uiteindelijke regeling.
De Britsche regeering heeft het bijzondere
belang van "de Spaansche regeering bjj de
Tanger-zone erkend , en beaamd, dat her
momenteel niet mogelijk is voor.de onder"
teekenaars van de betreffende internationale verdragen in , onderhandelingen
te
■

.

Chungking, 28 Februari (Reuter). Heden
de militaire autoriteiten van de Chineesche communistische partij, de beyelen van de Chineesche centrale
regeering negeerend een,nieuwen bevelhebber, onderbevelhebber en strafchef van het
nieuwe vierde leger, dat in het midden van
Januari.op last-van de Chineesche regeering werd ontbonden, hebben benoemd,
j Men had" gehoopt, dat tijdens de- zitting
van den Nationalen Volksraad, die morgen
te Chungking bijeenkomt en waarin alle politieke groepen vertegenwoordigd zijn, i de
meeningsverschillen tusscfaen de régeering
en de communisten op vriendschappehjke
wijze geregeld zou kunnen Worden.
Terwijl het. onmogelijk is te voorspellen
of de geschillen tusachen den Kuomjntang
en de communisten op vriendschappelijkewijze geregeld kunnen worden, wordt vernomen dat de communistische, vertegenwoordiger Cho Wen-Lai zich nog "steeds té
Chungking bevindt; waar hjj onderhandelingen, voert met de centrale regeerihg.
. Het gerucht, dat hjj zou zijn gearresteerd,
is volkomen ongegrond, Cho Wen-Lai had
dezer dagen een onderhoud met Laughlin
Currie, voordat deze z\jn terugreis naar de.
'.:
',; ,
Vereenigde Staten aanvaardde.

werd vernomen, dat

,

-

,

,

.,

>

—

—

.
treden.
'y,---'. . De Britsche regeering heeft echter haar'
protest tegen, den stap der Spaansche re-•

,

-

.

geering gehandhaafd en haar rechten in
gevolge de nog 3teeds van kracht zijnde
verdragen voorbehouden.
De Spaansche
regeering „heeft eveneens haar
rechten

Voorbehouden.

■'

-

•

—Washington,
24 Februari (Reuter)..
Sumner Welles maakte heden bekend, dat
•een onderzoek "wordt
ingesteld naar de
Duitsche bewering, dat het
Canadeesche
s.s. „Canadian Cruiser",
dat
dóór een'
Duitsch oor logsvaartuig tot zinken zou zijn
gebracht, de Amerikaansche vlag voerdeen
Amerikaansche merkteekens droeg.
••

David om de een of andere reden, en deca als de mannen? Hebben
wy ooit geaarzeld booten geladen.
En soms liet de wildernis hun ieti vtin
De. drie blanken namen
hem een koude rilling over den rug loopcn. om voor een inzet,
die de moeite waard was, plaats ïh de eerste kano, met een bemanhet leven zien, dat fel in haar ■ binnenste
ü daar iets' van?" vroeg hg.
ens leven te wagen?" Haar helblauwe oog sa ning van Amois. Lu Han, Chang Chong en klopte: een tijgerin met haar welpen, die in
„Ja," was.het antwoord. „En het maai-.t schitterden. „Ruth en ik zuil zendelingen, de rest van de "Amois volgden met de
het lange gras speelden, een. reusachtige ■
een eind aan allen twy'fel, óver wat we wel maar daarnaast zijn we gewone menschen. etensvoorraden
de
tweede.
kudde wilde buffels,'die in een rij het'grauin
en wat we niet dóen moeten.".."
My'n aandeel in den schat zou geweldig vel
Om twaalf uür werd er op één van do
met mos begroeide moeras doortrokken.
„U bedoelt natuurlijk, dat RutJJ_cn/u ie' ;-i voor ons beteek enen. En dus zouden we het oevers,, daar, vaar de schaduw het'donkerst En op een morgen, toen een weeklagend
•
heel prettig vinden, als we konden meegaan was, een haastig maal genuttigd.
dergelijk», niet zouden mogen riskëeren."
En daarna geroep op een van de oevers hun "aandacht
i,lk bedoel, dat Ruth tot op zekere hoog- £n u konden helpen."
.--".-.
pagaaiden ze weer voort tot de lengen do trok, zagen ze een ree, die zich.'machteiooa
te
gehad 'heeft. Als datgene, wat wtf
David keek Ruth aan; ze knikte., „Dan schaduwen hen waarschuwden,
het tjjd uitgestrekt Op den grond nog zwakjes vcihet lot of de Voorzienigheid noemen, werke- kan ik eenvoudigweg niet langer.weigeren, werd hun tenten weer voor den dat
nacht
op te weerde tegen geel en bruin'gevlekte kronlijk bestaat, dan is die vernielde brug' et ook al zou ik het willen," zei hy. „Ik geloof
.'•'■•,
slaan. ,
kels/'die zich om haar, lichaam haddcrr 'ge-f
een vingerwijzing van geweest.,Als dat nier niet erg in de Voorzienigheid,
. '
,
*,
De lange dagen, op de rivier doorgemaar.»..,.
wonden.:
■."
gebeurd was, had ü ons nooit van dat af„Dus met andere woorden —," stamelde» bracht, waren ryk aan indrukken en onHientelde dé mensch maar weinig 'en het
Ruth; .'•.•■ ~■ <_-■. ;-,--*-■;:' •
godsbeeld Verteld!"
, '
vergetelijke ervaringen. Alléén al het spel dier meer. Wel waren ér talrijke dorpen in
f
„Ik begrijp nog niet precies, wat u be„Breken we het kamp op en trekken we van licht en schaduw op het donkere water de heuvels, maar aan de rivier zelf slechts

1
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eenstorten.

TWEEDE BUl)

filliuiiivduliouii

Ter wille van demilitarisatie der
Mandsjoersche grens

.

•

tegelijk. Dit was het gevolg van dcnaanva!
van een groote groep bommenwerpers van
de Jló'yal' Airforce. De -aanval werd gedurende
2'/2 uur op .stelselmatige wijze uittegenover niobiele strijdkrachten.,, •
Al naarmate meer brand- en brigevoerd.
schijnfeeks
snelle
van
een
Door middel
bewegingen werden de verdedigers geheel sant-bommen werden uitgeworpen breidden
overbluft-en pontons .deden de waarde "der de branden zich uit totdat z%j zich samenvoegden tot eén reusachtigen -brand, die
bruggehoofden 'gemakkelijk teniet.
pakhuizen en fabrieken verslond.
Het .nieuws, dat de vijand tegen alle verDe'olietanks aan den oever-van den Ryn
wachtingen in de rivier was overgestoken
brandden
met spookachtige groene vlamlinies
veroor
en groote bressen in hunne
terwijl
men,
groote rookkolommen opstegen
zaakte, deed het moreel der Italianen . in- en zware ontploffingen
droegen bij tot de
;

AïTiuMi/OGfiOPii

Rusland!?

'

met ons drieën de binnenlanden van.lndo'. . /■;
f
•ji
~Heeft uw vader het nooit in zh'n briëvei. Chinain." . ._■_.'.
Over een kennis van hem, Alice Benson
TIENDE HOOFDSTUK.
•■.'_ ':•.••
tehad?'"
David had even de gewaarwording, of zyu
Pagenlang zwoegden de lange kano's nu
hart stilstond.
~'.»■
al, tégen den stroom in, de rivier op.

doelt."

-'

;

•'••

,
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150 branden tegelijk
Londen, 27 Febr.. (Reuter). Woensdag-

De definitieve ineenstorting van
oévestigt de in Frankrijk geleerde les van de kwetsbaarheid.der verdedigers bü positie oorlog langs een rivier

Juba-ffont

!

Londen, 28 .Febr. (Reuter>. Een speciale
correspondent van „Reuter" bij de Zuid- Afrikaansche troepen
in Italiaansch-So,''
maliland meldt:
Het waren Zuid-Afrikaansche pantserauto's en infanterie van een Natalsch regiment, die Jelib binnendrongen en het pp
.
*-y-~~~'.
de Italianen veroverden.
De mannen uit Natal openden', den aanval voor het aanbreken van den dag en' de
onderinfanterie
die de
1 het' vijandelijk
steunden, beantwoordden'
vuur met een stroom van kogels. Spoedig-stroomden de Italianen naar' buiten om
zich over te geven en trok de Natalsche
infanterie de stad, die tevoren door de
Zuid-Afrikaansche artillerie van het "Noordeh uit was gebombardeerd en in een roo
kende'puinhoop was veranderd, binnen.In de stad voegden zij bij het. grooje'
aantal Italiaansche . krijgsgevangenen' nog
cenige kanonniers van de Italiaansche ma,"
rine..
De Goudkust-troepen. die de buitenste
/verdedigingswerken op de punt van de bajonet hadden veroverd, staken met behulp
van een ponton brug de Juba-rivier over
en baanden zich vechtende een weg tot op
enkele kilometers afstand van Jelib, waar'
zij werden tegengehouden door een mijnenveld. "Nadat dit mijnenveld was opgeruimd trokken zij Jelib binnen, vijf uur na
T
de Zuid-Afrikanen.
fen ammuwapenen
hoeveelheden
..Groote
nitie werden buitgemaakt. De. Goudkusttroepen maakten 1260 geweren, tien ka."
nonnen van verschillende kalibers, 31 machinegeweren en 17 vrachtauto's, beladen
met granaten en Molotóff-cocktails. buit.
Een af deeling uit Natal maakte meer ge^
vangenen dan haar eigen sterkte bedroeg,
terwijl een afdeeling uit Transvaal 300 en
een afdeeling uit de Kaap-provincie
meer
dan 500 krijgsgevangenen maakte. ■
Het dichte oerbosch langs de oevers van
de Jüba-rivier ligt vol gesneuvelde of ster.
vende Italianen en askari's.
De. v\jand zónd ijlings twee bataljons
keur-troepen uit Harrar in. Ethiopië -naar
het front aan de Juba-rivier, doch beide bataljons werden vernietigd.
Na doze operaties hebben Zuid-Afrikaansche eenheden*— pa de bruggehoof«;den te zün'overtrokken, welke door een
regiment
van de
Goudkust waren veroverd
een nachtehjken marsch' door
,woestüriland volbracht e» den eenigen verbindingsweg tusschen
Gclib en Brava
afgesneden, waardoor voorkomen werd dat
de hoofdmacht van den vyand kon ontko--

aan

nacht'woedden op een moment in het inhét dustrieele district van Keulen 150 branden

-
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Japanschet

op

Keulen

De les der Fransche rivier verdedigingen.
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DE STRIJD AAN DE JUBA Bommen
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„Jal" viel hij impulsief uit." „Alice Benson
was cCn van dé drie kennissen, die hem het
geld voor zyn expeditie voorgeschoten hebben, en "door ,zijn dood ajles kwytgeraakc
• . .'
zyn. Bent u
j.lAlice Benson is mijn hieisjésnaam. Verandert dat'niét alles?"
•„Ja, natuurlijk;, Dan behoort .het beeld
•voor een zesde aan u. Ik begrijp niet, waarcm Lu Han me niet verteld heeft
i, .
..Hij heeft hpt niet geweten.' Il: heb Kaai'
een paar keer met 'hem 'gesproken".
„Dus dan beoogen we met'deze expeditie
hetzelfde'doel. Als-het lükti bent'u rjjk.
Maar vindt u het.'t jjevaar waard?"
„U weet toch, wel, dat wy vrouwen op
z'n minst evenveel van avonturen houden
—"

—"

<

pro-

~

David had als leider een dageHjkscb
gramma opgesteld, dat "afgewerkt 't.:oest
worden. Als dé dauw nog in wolken, rood
als wfln, door den gloed van de opgaande
zon, over de rivier waasde, stapte Chang
Chóng al op dep'ingang van de tent, die
door mrs. Enderby en Ruth gebruikt werd,
af en wekte hen fluisterend. Ze stonden op,
schoten hun kleeren.aan, waschten zich in
de gummi waschbakken, die Lu Han voor
licü
en gingen met David
ten. In dien tusschentijd hadden de ontbeAmois
al hun r\jst met vleesch opgegeten en waren
begonnen het kamp op te breken. Zoo gauw
de drie blanken met het ontbijt ktear waTen; 1
werd de eettent afgebroken, de tafel dichtgeklapt, de tinnen borden ingepakt en de

bracht Ruth in vervoering. Elke bocht gaf
een ander panorama te zien: grauwe moerassen, waaruit half vergane boomstronken,
begroeid met klimplanten als voorwereldlijke monsters omhoog staken; lange woudzalen, gestut uuur statige boomen, 'welker
kaarsrechte stammen pas dertig meter boven 'den grond takken, vormden, die zich,'
inelkaargrüpend, tot een ondoordringbaar
dak vereenigden. Groote.' open. terreinen,
jaren geleden door Amois ontgonnen, maar
nu weer door slingerplant en wilden buffel
in bezit genomen. Telkens gleden ze donkere, onbekende zjjstroomen voorbij, die
men weet niét waar in die duisternis hun
oorsprong
En soms ging het uruü
lang door palmwouden, zóó dicht en zwart,
dat de rivier zelf 'als een verglijdende
schemering aandeed, en 'den indruk wekte,
dat. deze reis .en.alles om hen heen geui
werkelijkheid waren, maar een gujden L p
den stroom van den tjjd, recht het niets en
aé vergetelheid In. .
,j
,

En op éen .
toen het licht
nog zwak parclgrijs was,' veranderde iets,
dat in de verte op een troep apen leek, van.
dichtbij in een groep inboorlingen', di'e f met
hun lange bogen, tot schieten gereed, in de
handen, verder de wildernis introkken.
Maar verder was de wildernis 't onbewuste
eigendom van klauw en hoef engevedèrte. ,;
Eén oninetehjke wildernis, waar zielloos
leven en levende dood • oppermaéhtijr
heerschten. Onafgebroken strekte ze zich
uit, nuj'l op uujl van moeras én bamboeyeld, tot David zich een machteloozé
vangene begon te voelen, en het hart hem'
in de borst verkilde:
De. Amois) zelfs, de
zonen van dit land, werden nu en dan over;
weldigd dopr haar ontzaglijke macht; Hun
kelig gemompel stierf weg en mét hun diep ;'
liggende, waakzame oogen op de .oevers gericht, pagaaiden ze uren lang «wagend
enkele kleine nederzettingen.

morgen; heel in dewoegte,
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(Wordt vervolgd).
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KOLONEL

.

.

De negentig kilometer marcheerén voor
de N. I. A. U-era zitten'erop en 791 deelnemers van de, 889, die op den aller eersten middag aanwezig waren, hebben zonder mankecren de vier tochten van 15, 20,
25 en 30 kilometer volbracht, een prestatie' die in alle opzichten een record beteeken t voor de Delische wandelsport. '
Mét Voldoening'mogen de jonge en oudere tippelaars óp de 'afgeloopeu vier'
Zaterdagen terugzien en met trots hun insignes dragen, die waarlijk-niet cadeau
zijn. gegeven, maar waarvoor hard gewerkt en gezwoegd moest worden.
De prestaties zijn dan ook alom met
belangstelling gevolgd, onder andere door
den Territoriaal Commandant,
Kolonel
' Gosenson, die. Zaterdagmiddag'
verschillende toespraken heeft gehouden by de
eerste off icieele controle, die tijdens den
dertig kilometer marsen op het emplacement van Mariendal was.
'
;

.

'
•

heden;

...

*'

-welke
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zulk

uitgebreide

een

z.oodat alles in één woord af was. Tenslotte
nog het,indrukwekkend einde, waarmede
deze afstandmarschen; werden bekroond.
Het waa iets over,drieën.toen de individueelen als voorste groep 'vim de Prinses

BëStrixlaan start'ten i op korten

afstand

gevolgd 'door de V.O.C, met-vlak
«■
ter de andere 25 groepenVy; .
V
Het ging ruim drie kwartier lang door
de stad, over
geasphalteerde. straten,
waaruit zichtbaar hëete stralen op stegen,
om de meer dan 1600 voeten' té. bewijzen,
dat een 30-Tem, marsch'met een start om
3 uur in den middag geen prestatie is.
.'Van.de Prinses. Beatrixlaan ging het
langs de "Prinses Beatrixschool naar den
PolQniaweg, Demmeniweg, rechtsaf ,den
Cremerwegin en dan door de Kesawan en
Paleisweg de richting Kampong-Baroeop.
De enorm lange stoet trok zeer veel belangstelling. Honderden ménschen stonden -lang 3 de straten om de deelnemers
'*

den rug, achttien liggen, er., nóg vóór'
zoo sprak.de Kolonel de,V.O.C.t
.
ers, de' H.D.S.-ers én de Stadswachters
'■• om beurten toe, waarbij de laatste groèj.'
bovendien een rede in het Maleisch ontving. „Jullie houding en tempo, was uitstekend en ik hoop en vertrouw dat-de
rest van het parcours op dezelfde kranige
wijze zal worden afgelegd."'
,'.*.,-.'.

.

'

_

Inderdaad kon men deze woorden.. van
Kolonel volkomen onderschrijven."
Vooral de V.0.C.-ers gaven' blijk, niét-'
tegenstaande (Je extra -belasting ten aan-*
zien van vfele andere tippelaars- door ■ de
uitrusting',
zich. volkomen fit te gevoelen
l en het .„geweer-over"
voor den Kolonel
werd op een wijze uitgevoerd, alsof men,
frisch als een hoentje zoójuist van ecii verkwikkend bad zich had opgemaakt voor
een parade!',
Li',"
Opk de HB.S.-corpsen,'zoowel -van de
jongens als van de meisjes. maakten een
den

passeeren.''>».v'te.zienKampong

v

Baroe ging het
Bij
naar den-grooten Tebingwég toe.

*

linksaf
.

'\ ;'

Vele

groepen sloegen meteen rechtsaf de
richting van Tebing óp, doch een enkele

,

'

"

"

'

'

*,

groep, zooals de groote ploegen van H.B.S.
en V.O.C.,'hielden-hier hun eerste rust om
een weinig té bekomen van de hitte. .■
Na een paar kilometer, werd de Tebingwég weer verlaten, om. den kebonweg naar
.de onderneming. Mariendal. te'volgen. Het
gedeelte tot Mariendal toe is een "behoorlijk zwaar stukje-geworden. 'De weg was
stoffig en weinig gelijk, waarbij nog kwam,
dat de zon zoo lastig van schuin vóór vlak
in het gezieht scheen. Velen bevonden zich
tusschen kwart voor. en kwart over'vijf
op dezen weg. ■ '.
.
.V**'.ï ;? •■''*■
bevond zich-dé .eerste
e Op Mariendal
controle en hier hield bijna zonder uitzondering iedereen een groote rust.
■V\jf minuten over zes hadden allen, op
dé Stadswafcht na. deze gastvrije pleisterplaats weder verlaten en over een kronke-"
lenden, ongelijken kebonweg , ging het
eerst in het schemerdonker en wat later
richting van
in volkomen duisternis de
Patoemba'h op. De marschorde óp deze wei
nig effen ondernemingsweg was samen met
het daglicht 'verdwenen. . ledereen was
slechts met de gedachte vervuld, om hier
geen of in ieder'geval,zóo*min mogelijk
blaren, verzwikte enkels of wat dies,meer
zij, op té'loopen. De ménschen die zoo slim
waren, om .een lamp mee te nemen', werden
zorgeloozer
ten zeerste benijd.door hun
collega's.
■'.:'.«:.,"•''.
Op driekwart van den weg hielden de.
V.O.C.'ers een' zalige, rust in' de met' gras
begroeide, slooten en in het korte struikgewas. De na hén komende groepen werden gastvrij onthaald op pisangs.en ijswater welke werden, meegevoerd'in een groote vrachtauto", die de'V.O.C, steeds.op den
'
voet heeft gevolgd. ,
Tenslotte kwam ook aan dezen kebonweg
een einde. Op den geasphal teerden weg'ge,'komen, ging het rechtsaf terug in de richting van Medan,' Sommige groepen hielden
op Deli Toewa een korte rust.doch.ande'
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„Continentale

valriiW^,"?valrubber te regeneeren,
Ut? chcs

en'.

,„,

afde laatste met een
capaciteit v a h 7.500 ton per
jaar-Ook
.

.

*

fabrieken

groot,

• •
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.••,'.'.■•'

•

et bandeo- werden gemaakt'
van' synf.
thetiache
rubbe-r,. met een onderlaag" v
geregeneieerde
.

t

?n

i..
■
rubber.
Diiitschland .fcan thans van de beschikr af Val
bbe ?:, Waarsch Ü Illi J k 40-000 tot
r^jaarlijks
nh n ton
t
50.000
j
verwerken.
Een groot bezwaar was, dat 'de af valrubber vóór het regenereeren 'gesorteerd ;

■

"

'

moest,worden,-omdat het verwerken, van
synthetische en natuurlijke .
rubber g«.
zamerilijk op moeilijkheden stuitte,.Orfk het'
regeneroeren van synthetische
rubber
alleen,'had men aanvankelijk nog niet volkomen in de hand. In Mei 1939 werd,'mede-•
gedeeld dat de moeilijkheden bij hét regenereeren van Buha overwonnen waren. Met
het practisch ophouden
van den import
van natuurlijke rubber, zal mep nog vele
jaren aangewezen zijn op het regenereeren'
van Buna.' "
■■'■
,
■.;.-*'■
-i..:

•

-

tre den van het,vierin^ erkÖ kPShierln
verandering ge-
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Natuurlijke rubber

TWEEDE WANDELMARSCH

De -maatregelen, genomen in verband met
synthetische en geregenereerde
rubber,.
hadden ten doel de vraag van particuliere
zijde naar geïmporteerde natuurlijke rubber

TE TERING TINGGI

1

Zaterdagmiddag werd te TÊbing Tinggi
tweede wandelmarsch 'geloopen. . Het
ging over een afstand van 12-K.M.
Dien middag namen er ook 'aan deel een
detachement van de : Veldpolitie.. Het
detachement telde veertig man en was gewapend. In het geheel waren er 280 deelnemers. ■'•• .e
Scholieren,
Er waren geen" uitvallers.'
die tijdens den eersten marsen denvorigen Zaterdag den. marsen beschouwden als
een soort race, is thans duideüjk gemaakt,
dat 'zjj den afstand binnen een bepaalden
tijd nebben af te' leggen.
Zaterdag a.s/volgt de derde marsen over
een afstand van 18 K.M. Naar wtf vernemen, zal ook een
detachement van de
'
de
partij zqn.
Stadswacht van

de

te doen verminderen. Vanaf het begin van
'37 werd door het Rijk begonnen met het
opzamelec van natuurlijke, rubber voor militaire doeleinden. Onderstaande tabel
'geeft den uivoer van natuurlijke
rubber
over' verschillende perioden te zien.
■.
«Periode Jaarhjksche invoer „long tons"

'-

.•

1922—1926

24.980 gemiddeld.
42.200

i

*

1927-n4931

•

,„

1931—1936
-•.-''
48.630
In 1936 nam het Rjjk de .volledige coritróle op zich van den inkoop, handel en verkoop van natuurlijke rubber, rubbersoluties
en rubbermengsels. Alle betrokken firma's
mochten slechts handelen na verkregen toe•

„

stemming.

.

7*

*

•

Het „Rubber Controle Bureau", werd belast met het .nemen van de, noodige stappen voor. het reserveeren van rubber voor'
noodgevallen. In October 1936 werd door
dit Bureau het gebruik van rubber vobr het
vervaardigen van verschillende artikelen,
verboden. Hiertoe behoorden o.a. rubberballen en ballons, handschoenen, badmatjes
en enkele voorwerpen van eboniet.
Onder rubber werd hier bedoeld, natuurlijke' en geregenereerde rubber, echter niet
Buna-rubber,
,*-V
Door de hoogè invoerrechten op de natuurlijke rubber, was het economischer geregenereerde rubber te gebruiken, terwijl
het gebruik van Buna, in de "hand werd
gewerkt. Door een rantsoeneerings-systeem
kreeg iedere fabrikant een bepaald, per-,
centage van zijn normale verbruik aan ru-~
we rubber toegewezen. Met uitzondering-van
banden, werd later voor alle artikelen met
hoog mbbergehalte, het gebruik. van natuurlijke rubber verboden.
Het bandenmateriaal, zoowel auto- als
fietsbanden, werd genormaliseerd, 1 waardoor het mogelijk was het "aantal soorten te reduceerén. De fietsbanden werden verder ingedeeld in 2 graden
naar
gelang van het rubbergehalte.
In 1937" werd reeds begonnen met het
opzamelen .van natuurlijke rubber, eind
'38 moet de voorraad 50,000 ton geweest
zyn. In Augustus' '39 kocht Duitschland
nog sterk op de Londensche markt;
hoeveel van deze» voorraden Duitschland
werkelijk bereikten kan niet\ met zekerheid
gezegd worden.
Handelsorganisatie
De bandenfabricatie industrie werd
in
■den vorm-van een kartel gereorganiseerd,
zoodat er controle was over de prijzen, verkoopcondities.-credieten, aanvoerendistribütie-mogelökheden. De fabrikanten mooh-,
ten alleen in het groot verkoopen, en de
individueele „dealers" .mochten . 'slechts
werken, indien zij een offideële-toestem.

DE RUBBER POSITIE IN
DUITSCHLAND

Een groepje tijdens de controle op
' '. '■
.' .'■,
Mariendal.
*

>

,

Spannende hockey
match

van

Brandan
Na eén uiterst spannenden wedstrijd
moest gisterenmiddag M.H.C. de punten
deelen met baar gasten uit'Brandan.
Reeds vlak na het begin was het duidehjk, dat hier twee geüjkwaardige' ploegen
tegenover elkaar stonden. Snel ging het
spel op en neer, doch steeds werd de aanval door de resp. .achterhoeden gebroken.
Vooral de achterhoede van de Brandan ners
was bflria niet te passeeren. Allereerst de
mid-half, die telkens weer den bal wist te
onderscheppen en hem dan aan z\jn'voorhoede doorgaf. Mocht deze midhalf gepasseerd worden' dan stonden daar twee doodkalme backs, die ) ieder hun mannetje
ttonden en in de laatste instantie stond
onder dé lat de Chineesche "keeper, die met
fantastische zekerheid de onmogelijkste
schoten wist te retourneeren.
Aan deu anderen kant hadden dè M.H.C.ers echter een achterhoede, met Duson aai.
het hoofd, dié op de gevaarlijkste oogenblikken tactisch en forsch
wisten in te
grijpen, om den bal daarna met forsche
slagen naar den aanval te dirigeèren.
Na ongeveer tien minuten spelen veroorzaakte de aanval der gasten verwarring
in de MH.C. verdediging; met een tactisch
schot werd hierna de keeper gepasseerd.
De Brandanners hadden echter niet lang
plezier van hun voorsprong. Na een goed
genomen corner op het Brandandoel schoot
de Weerd den bal onhoudbaar in het doel.
Het spel bleef uiterst'snel. De M.H.C.ers
blonken technisch meer uit, vooral het
uitstekend stoppen van den bal viel ten
zeerste op. •
Ongeveer
minuten na,, het M.H.C,
doelpunt naar Brandan opnieuw de leiding
door na een verrassenden aanval den
",
M.H.C.-keeper te passeeren.
Ruim tien minuten behielden de gasten.
hun voorsprong, doch bij een onverwachten voorzet van den M.H.C, rechtsbuiten
misten beide backs den bal.
, De linksbuiten
van M.H.C, was er als de
kippen bg om met een Venijnig hard schot
den Brandankeeper te laten, viëschen.
Kort hierop floot de scheidsrechter de
'rust, welke dus met den stand 2—2 inging.
Na de thee vochten beide teams onvermoeid om de overwinning, doch Vrouwe
Fortuna had het veld schijnbaar verlaten.
Mooie kansen voor beide doelen werden
kalm om zeep gebracht' door te veel
'pingelen in plaats van dadelyk té schieten.
Het einde kwam met onyeranderden stand.
2—t2, welke de verhouding uitstekend

"'•

-•..'..
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Hoewel al eerder getracht was, Duitscnland op rubbergebied onafhankelijk
te
maken van het buitenland, werd pas in

Paleisweg.

In het jongste nummer vari ,fie.
Bergcultures" geeft.N, een beschou-.
wing o'oer •de rubbet positie vari
Nazi-Duitschland. 'Zij steunt op' ver-

betrekking op
opgesteld. Dit plan had
takken'van de'Dultsche rubberindustrie. Dè uitvoering van dit plan tot in
al zijn details was alleen mogelijk onder
een' dergelijk autocratisch regiem. „,' De
nood
opzet ;vas het land in geval van
(oorlog), volkomen onafhankelijk te maken van rubberimpprt uit het buitenland.
alle

1

.

.

De maatregelen kwamen in principe op

.v

b.

-

vervanging op groote schaal van natuurlijke rubber door synthetische;
een zoo volledig mogelijke gebruik,,en geregenereermaking van

de rubber;
heffing van höoge invoerrechten op
'«
natuurlijke rubbsr, ■ als stimulans
voor het gebruik van synthetische
- rubber, waardoor tevens gelden be" schikbaar kwamen voor den opbouwvan de synthetische rubberindustrie;
d. opzamelen van natuurlijke en gere".
i
;'*.'-", genereerde rubber.
Synthetische rubber.
Reeds omstreeks 1925 werd in Duitschland gezocht naar een materiaal, ter vervanging van natuurlijke rubber, in autobanden en andere veel gebruikte rubberartikelen. Na veel research werk, maakte
de I. G. Farbenindustrie in 1934 de uitvinding Buna-rubber (een. synthetisch product ■met' calciumcarbide als grondstof)
bekend.
In 1936 werd door genoemd concern, in
een proeffabriek op semi-technische schaal
te Leverkusen, 'maandelijks 30 ton Buna
c.

..

,

geproduceerd. ',_..'
Onder hét Nazi-regiem kwam de producr
tie op technische en cómmercieelé schaal
tot stand.. Groote fabrieken werden opge-'
richt te Schkopau (1937), Saarau (1937)
en Huls (1938), werkende ieder met een

capaciteit van ongeveer 25.000 ton jaarlijks.
■'.
■'.-'■•'■
Behalve Buna-rubber werd pok Thiokollrubber vervaardigd o.a. in de fabriek te
.
Saarau.
Tegelijkertijd werd er geëxperimenteerd
over de toepassing van Buna in alle soorten banden. In 1937 maakte de „Continèntal Gummiwerke" 200 banden per dag van
Buna-rubber, terwijl in '38 de productie op
groote schaal mogelijk "was. Voordien werden alle banden van synthetische rubber,
uitsluitend gebruikt voor het leger, ■ ,de
posterijen, én. andere Rijksinstellingen.
Het vervaardigen en gebruik van'. synthetische rubber op een dergelijke schaal
gaf in het begin aanleiding lot vele moeilijkheden. Deze moeilijkheden deden . zich
voor bij de ontwikkeling van een rendeerende' bedrijfstechniek, bij alle phasen van
de bereiding.-De inrichting en organisatie
van de fabrieken vereischten énorme bedragen. De Schkopau fabriek.bijvoorbeeld
was begroot op 50 millioen mark. ,*.;/;
. Door het verschil in eigenschappen tusschen synthetische en natuurüjke rubber,
'

■

'

•*

genoodzaakt-

in öe

■

gangbare

niéngtechniek en de verdere
handelingen
veranderingen aan te brengen. .Tenslotte
had het vele malen-duurdere" synthetische
product een stimulans ncodig, om dé 'na»
tuurlijke rubber van de Duitsche markt te'
kunnen verdringen. Om* de ontwikkeling
,yan Buna te bevorderen, werden dan ook
hooge invoerrechten op,de geïmporteerde
natuurlijke rubber geheven,'waardoóY
in

schillende buitenlaridsche' . bronnen,
met name ■ ';Jndustriat Reference
Service" deel 10 van November
uitgave ■ vari het Departement van
Handel in Amerika en ,Jiubber
Nazi
coriservxtion
measures in
Germajiy" E. G. Holt, Chief,' Leotherani Rubber Division.
De
bewerking .der beschikbare
gegevens is dus nog van recenten'
datum en bevat verschillende aan-

■

■

het volgende neer:
a.

''

'

Nazl-Duitschland' een; definitief program

was men

In het donker verliet rnende poort van het Paleis aan den

het buitenland?

_

.

„

Is Duitschland practisch onafhankelijk

M.H.C. speelt gelijk tegen

:
. '•■ \ƒ
•'_ '
Spoedig ging de tocht vérder. en- door'
duisternis en- langs, moeilijke en ! minder
moeilijke wégen
kwam men *in •den

avond
bjj' het -Paleis van den ' Sul-'
tan van Deli aan, waar de muziek van Langkat gereed stond, om de marcheèrders v dé
laatste kilometers tot aan het S. A. 8.-terrein wat op te beuren in'figuurlijken zin. •
En inderdaad: nadat de groepen waren
opgesteld, waarvan sommigen toch
wel
kennelijk „onder den, invloed" wares" van
de zooveel.-tienduizend schreden, die noodig
zijn om bijna dertig duizend meter af - te.
leggen en nadat de muziek was ingezet, toen
B?heen een iegehj'k.weer als een veertje te
loopen en in een ommezien was daa ook het
S. A. B. terrein.bereikt; dank zij vróonjke
klanken van het orkest van Langkat en de
strikte maat van de trommelslagers.

'
ni»n

-

~

„Twaalf Kilometer hebben jullie achter,

te v'vallen.

■

"

'

"'

organisatie
als
de-'" vNiau-marschen,
dit jaar gevergd hebben, werden door den"
S.A.B, pp : de juiste manier
behandeld,.

*

De veronderstelling, die wij'destijds hebben'géüit, toen het Meisjescorps voor het
eerst van zich deed spreken,- dat er ee&j
een tijd zou komen dat de zwakke, sexe niet
in het minst zcu onderdoen voor de heereu
der schepping, is volkomen bewaarheid:
de meisjes van. de'H.B.S. hebben deze vier
marschen en in'het bijzonder den laatsto
op ten minste even flinke wijze' afgelegdals het.jongenscorps. Doch ook de anderegroepen, zpoals van de Mulo, het Roodè
Kruis en alle "anderen, die in den. loop der
achter ons liggende weken in woord en
beeld zijn beschreven, zjj allen hebben dezo
vier NiLA.U.-marschèn tot een bijzonder
evenement gemaakt Nogmaals:, de insignes
Worden met eere gedragen!
De drukte, die op het eerste' controlepunt,
het emplacement van Mariendal .heerschte,
was niet gering. Behalve j de acht honderd
deelnemers, waren er heel wat belangstellenden, die van nabij wilde zien hoe de tippelaars het maakten en voorts waren aan-'
wézig, behalve de Kolonel.-.Majóor Jordans,
Kapitein Molenbrugge, Kapitein Ten Veldu
van het V.O.C, en de, volledige staf der organisatoren, die, eyenal3 de «„uitvoerende
macht" der marcheèrders, alle eer van'Jnuh
omvangrijk administratief werk hebben.
De administrateur van Ma'riendal, de
heer D. Kruyuiël, had voor het een, en ander gezorgd, wy zagen Verder dames van de
Covim en de wagen van het Rppdé Kruis,,
om den reed3* beroemd geworden „limonade-wagen" niet te vergeten en'de ver-*
'kóopersJvan'(jsbloks, pisangs; koude, en
lauwe dranken hadden een bóvenstbesten
da e- 'V :..'.;*:'.
v-j*v.. ;
■ ■ ■.. ■
,L*ng werd er niet gepauzeerd op Marien-'
dal, want... de door den Kolonel eveneens,
genoemde 18 kilometers lagen nog voor deri
boeg en de duisternis stond op'het punt itf

•'

-*

-•

",.

V&"'--

„'

W\j laten thans een der deelnemers aan
.
hëV woord':
j Gedurende allej niarschen werd geen
enkele wanklank vernomen, rond 8.00 deeli
nemers hebben hun Nïau-öiploma verdiend,
liet .administratieve gedeelte.was "uitstekend verzorgd en duizend" en een kleinig-

'

uitnemenden indruk.-

'''

:

■

...

Van de 796 deelnemers, groepen en IndV
vidueelen, die Zaterdagmiddag aan' den
start; Vóór de 30 kilomeier verschenen,
kwamen 791 reglementair aan het elnd~
.
punt aan I ,;
r
>

-

TOESPRAKEN, O.A. VAN DEN

>

~

~.

JarL
bracht

titie van den 0.5.V.8. is getreden, is niet
200 in sterkte achteruit gegaan, als men
had'verwacht. Op' de 0.5.V.8. competitie,
lijst stond U.V.V. op de
derde
plaats,
Waaruit de'.conclusie te trekken Is, dat .het
Belawan elftal sterk was.'
. Wij. vernemen, 'dat het U.V.V. [ bestuur
aaïi het onderhandelen is over een
trip van.. U.V.V. naar' Padang „in April
aanstaande.' Vóór' naar Padang, te gaan
zal U.V.V. hier ter Oostkust eenigê oefenwedstrijden spelen.'Voor . 23 Maart'staat
•op het programma .een wedstrijd
tegen
Noer TjahajVte Tandjóeng'Poera, terwijl
nog "wedstrijden tege.n bekende'Medansche clubs gespeeld zullen'worden.
Noer Tjahaja zelf; die thans de 0.5.V.8,
competitie heeft beëindigd
en, als . no. 2
is geëindigd,'komt komenden Zondag in
iMedan uit tegen 'M.S.V. Dit zal,dan een
revanche wedstrijd zijn;, de eerste wedstrijd •tusschen die twee yereenigingen is
een maand of twee geleden in Tandjong
Poera gespeld en geëindigd met een nederlaag'van Noer'Tjahaja. De'eerste van die
':.'. r
club op eigen terrein!

-

Kolonel'Gosenson spreekt het

Yubh/r

Belawansche', voetbalvereenjging
De
U.V.V., die, zooala men weet, uit de compe-

'

•'"

Vankfihjk het
van.
rubber,, ?
door regenereeren van afval-arti1

'

-

'

rubber

'

Voor de 0.5.V.8,. competitie had gistermiddag op het D.L.S.V. 'veld de ontmoeting plaats yan D.L.S.V. en Noer. Tjahaja
uit .Tandjóeng Poera.
. .•,
. Het was een heél'slap gespeelde .wedstrijd.
D.L.S.V. begon- met 'negen man
een kwartier' later verscheen .de tiende
man.,Na de rust was'het elftal compleet.
In het ' doel stond l yan HooydonlL, wien
''■
".'"
marcheeren. .. ' j "; •
het "gelukte tot enkele J minuten vtior de
De route van hét Sultanspaleis tot het pauze zijn heiligdom schoon'
te houden.
S.A.B, terrein wa 3 dicht bezet met toeReeds na ongeveer tien minuten spelen
schouwers die de wandelaars met belanggelukte" het de D.L.S:V.' voorhoede toen
stelling gadesloegen en soms ook met ontzij nog met drie man speelde, métjeen. goed
zag, want stuk voor stuk hadden de deel- Schot de leiding ,te nemen. Noer Tjahaja
nemers, dié daar metflinken pas achter de
ttas voortdurend in'de meerderheid, doch
vroohjke muziek, marcheerden, in het ge- "de
voorhoede van. de. Tandjóeng � Poeraheel, 90 km. op eigen kracht afgglegd.
konden, wegens het door haar
menschein
Steeds,met de muziek <voorop ging het
te
kort
het D.L.S.V. doel
tenslotte het ruime S.A.B. terrein" op, maar niet vinden. spel,
legde zich dan
D.L.S.V.'
waar groep naast groep op het gras ging
verdediging.
zitten, vlak tegenover het feeriek verlichte ook voornamelijk toe, op de
Eindelijk
een
uur spelen
'ongeveer
na
half
om vol
5.A.8.-clubgebouw,
nieuwsgie,dreef
.
bal
door alles
Tobing
Loemban
de
righeid de..dingen af te wachten,'die'nog
heen en maakte hij den .gelijkmaker. '„
'
komen moesten..
De rust kwant met den 'gelijken ■ stand
Nadat de muziek was opgehouden, stap• .'"
I—l.'
ten Kapitein Molenbrugge en de heer A.A.
In de tweede helft, toen D.L.S.V. comAarsse op een kleine verhooging, waarna
eerstgenoemde, in zijn kwaliteit van -Vóór; pleet was, kwam er meer teekening in hét
zit ter van den~Sumatra Athletiek; Bondi spel. Hoewel Noer j Tjahaja steeds in -de
meerderheid was, doch hiervan geen parenkele woorden tot de «verzamelde Niaunoteerden wij eenige
deelnemers sprak. .'■>.',
'<»,'..■. tij wist te trekken,
• 'Vervolgens ging Kapitein
Molenbrugge gevaarljjke aanvallen van de D.L.S.V. voorér toe «ver om A aan de personen, die dit hoede. Eerst nadat ongeveer een half uur
jaar reeds 'voor de vijfde maal aan deze gespeeld is, kwam een doorbraak ,van de
marschen hebben meegedaan .het verguld voorhoede van Noer, Tjahaja en net geluk-'
te keeper van'* Hooydonk ie passerren,
bronzen Niau-wandelkruis uit te reiken.
ffij En hiermede was een eind gekomen aan I—2. Kort hierop floot' de scheidsrechter'
',
'
.
"dé marschen van 1941. k,!
het eindsignaal..*
Competitie ten einde?
Bij informatie vernamen wij, dat de gisterenmiddag gespeelde wedstrijd i mogelijk
de laatste zou z\jn. Li Chi Hui, die nog
moet spelen,., gaf' te kennen niet. over' vol' ;
doende spelers meer te beschikken.
Hoe hef pok zij,-de competitie is reeds,
beslist. Kampioen , van den 0.5.V.8. is dit;
jaar de Deli My. V.C.' De runner-up is Noer
Tjahaja, die na de vorige competitie in> de
onderste helft van de competitielgst was,
De club is sedert wel vooruit gegaan. Ztf is
de eenigste, die in deze competitie de kampioenen heeft geslagen.'
'.

Geregenereerde

'

*

Laatste N.I.A.U- marsch (30 k.m.) groot. succes

U.V.V.NOIGS
STERK

TJAHAJA

STED

ROND 80 TIPPELAARS
HAALDEN DE 90 KM.

D.L.S. V. DOOR NOER

'

*

,

ren'stoomden'dadelijk-met gezwinden pas
"-'.,
naar Medan door.
MM*'';
het
donker
In
werd ! Kanjpong Baroc,
waar de tweede controlepoat, gevestigd
' was, gepasseerd en voort jjing het-weer,
naar de stad toe. Vóór negenen was hét
grootste gedeelte van de deelnemers reeds'
weer in Medan terug en* iedereen, bijna
zonder uitzondering, stopte op het erf van
Z.H. den, Sultan yan Deli; om dan tegen
half tien gezamenlijk. achter de muziekband, van Z.H. den Sultan van Langkat
naar de finish óp het S.A.B, terrein Jte

TWEEDE BLAD

!
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'rijzingen, welke van belang

zijn.

.;

twee jaar- tijd ongeveer, 50 millioen mark

beschikbaar'kwam.

"■..

.

Geleidelijk gingen' de consumenten ertos
over geregenereerde rubber en Buna
te
gebruiken, terwyl-het gebruik van het na-,
dóór de intuurlijke product, hetwelk
was
voerrechten tot het "dubbele in prys

gestegen,' afnam.
• Onderstaande tabel geeft een schatting,
van het verloop van de synthetische rubberproductie, van laboratoriumproef via
proeffabriek.tot massa productie.
.
Geschatte productie in tonnen
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De import van alle soorten rubberartikelen, met, uitzondering
afvalartikelen,
werd tot een minimum gereduceerd. Uitvoer '
van rubberartikelen bleef gehandhaafd zoolang er vpldoehde voorraad was. De, waarde
."-•..
van import van ruwe rubber overtrof in
zoo groete mate die van den export van
rybberartikelen dat het Rü'k zich niet' be- ■
zorgd maakte óver den export.
'-'•"-*•
Duitschlands buitenlandsche
."
handel in rubberartikelen
'
1940
60.000.
'In „metric tons"
Jaar - ,
Import Export
Netto
Afval- geregenereerde rubber
.
Export
Het Nazi-prograta omvatte verder een
,1938
1.856
14.254
12:398
zoo volledig mogelijke gebruikmaking" van
1934 ■■■ ■■
3.326
13.365
10.039 .
afvalrubber. Nog voor het inwerking treden
1935
• • . 5.233 14.122
8.889
van het vierjaren-plan, werd de import van
1936 3.137.
161895
13.758
verhoogd,
en
de
hiervan
export
afvalrubber
1937
.
2,236 . ■ 18.691
16.455 ■
verminderd dóór hooge exportrechten. Door
1938
1.833
17.03&
15.205
het „Rubber Controle Bureau" werd 'de. 6 maanden '38 .1.167
8.961
7 794
handel in afvalrubber ter hand genomen in 6 maanden '39 1.447
11.990
10.543
inzamelingssysteem,
den vorm van een
Arbeidskracht en loonen
waardoor precies de capaciteiten van deze
. Het was. bn den aanvang vrij lastig om
".,';
•
bron bekend werden.
Alle afvalrubber uit eigen bron werd ver- voldoend geschoold personeel te krijgen voor '
rubberfabrieken. Groote bedrijven ginzameld, terwyl verdej uit omliggende lan- de
gen ertoe over hun personeel
in z.g. opleiden en Amerika'zooveel mogelijk werd in- dingscursussen klaar te
..,;:.«.
maken voor het
gevoerd, i
;
Onderstaande tabel geeft het verloop van fabriekswerk. Dobr de hoogere loonen die
mogelijkheid
in- en uitvoer van afvalrubber gedurende betaald werden bestond de
dat er een overloopen zou plaats vinden'
periode van 1931-1938 in tpnnen. . :•.
van andere industrieën naar de rubberin-»
Import
Jaar
Export
Netto import dustrie. Er werd dan ook" bepaald dat de
1931
5.200
arbeidskrachten sfechts te kragen waren vla
8.323
3.123
het Rijks Wervings Bureau.
1932
3.628 .
7.499
3.871
1933
3.965 ■' 6.146
—'2.181
Gorlogsmaatregelen.
1934 17.500
2.538
+
14.962 ■_ Direct na de oorlogsverklaring
+
door
1935. 17.312
101
17.211
Engeland en Frankrijk, werden
in Duitsch+
1936 22.925
161
22.764
twee verordeningen uitgevaardigd
+
1937 90.000
54
89.946. land
gedateerd
11 September 1939.
'+
.
1938
v
0
36.000
De verordeningen hadden
betrekking
Het inkoopen op de buitenlandsche mark- op het confisceeren van rubber, asbest en
ten geschiedde' aanvankelijk geleidelijk en de producten hiervan, terwijl by.de
zelfde
verspreid over vele landen, me.t de bedoebesluiten de distribuüe van beide producling 4e markt zoo weinig mogelijk te ver- tC° W d
r eld.'. Gecon£i sc eerd werden
Ü5
storen. D« Invrwr vbt> ruwe en geregene- ru—v vr, rubbersolüüca,
geregenereerde rubreerde rubber moet gedurende de periode ber, afvalrubber,.asbest en asbestproducvan 1931 tot 1935 op-100.000 ton jaarloon ten. Uitgezonderd waren de
geschat worden, waarvan weer jaarlijks on- behoprende aan het leger, rubbergoedëren
de politie, de
geveer de, helft als, afvalrubber. uit eigen gewapende
S.S., de geheime politie,'
bron beschikbaar was.
-i, '■•■?' Verder
.'
geconfisceerd alle- soorten'
Zeer waarschijnlijk mag dan ook . ver- banden, werden
zooals
fiets-,
truck- en tracwacht worden, dat bij het uitbreken van torbanden, terwijl het auto-,
bandenmateriaal van
den oorlog Duitschland, uit eigen bron en de
legertransportdiensten-hiervan -waren
door, invper, een voorraad van 125.000 ton uitgezonderd.
aan afvalrubber moet gehad hebben.
■(Zie vervolg, ommezijde van dit blad).:
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Conclusie
transportdiensten moest , verminderd Worwelkte
Duitschland
maatregelen
g>
den en waar.mogelyk, moest gebruik geDe'
maakt wprdcn van railtransport.«
rornen.. beeft in verband met hét opzamelen.
vnn- rubber,' behoeven absoluutL-Sifit^soOil^'
: "De fabricatie van personen-auto's werd
volkomen stop gezet voor het binnenland; zakelijk ,ot gewenscht te. zijn voor andere
lande'n. Japan bijvoorbeeld heeft'de Duitbeweerd werd dat'het" aantal beschikbare sche
doelmatig
gemethoden in eenigszins gewyzigden
voldoende*was
auto's
btf*
~-■■'-■
ov;rgenomen, echter, met veel minder
vorm
'
''
(Vertidlg van pagina $).
bruik.' , .
succes
wat betreft synthetische rubber, om■?*
■
De pers .deelde mede dat deze maatreg% dat het een tekort heeft 'aan grondstoffen
Wanheer het, noodzakelijk was, souden
wegens gebrek en het verder, wat 'betreft
afvalrubber
'de geconfisceerde goederen door.het leger len niet werden genomen
de
regenereeringsindustrie,
;
voor
aangewevoor
voorzorg
benzine,
aan
maar
als.
..een
en .andere belangryke diensten gebruikt-
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worden. De handel in* banden

.
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particulieren slechts, mogelijk via' bons,
w,elke door de betreffende autoriteiten verstrekt werden.
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•Chrysler.Corp.
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In- Maart 1940 werd een verordening uitgevaardigd betreffende de maximum snel; heid eri maximum belasting van: verschil. lende, motor-voertuigen. D.it had ten doel
ï de slijtage van 'de banden tpt een minimum
te beperken wat dus weer een besparing
motorbéteékende.. leder geregistreerd
aan
beide
' zoden •
verplicht
voertuig was
voorzien té zyn van een bord waarop de
waarmee gereden
maximum snelheid,
stond.'genoteerd.
mocht worden,
Latere- 'verordeningen graden in werking
na de invasie van België en Holland. Ze
hadden betrekking op de publieke vervoermiddelen. Uit Duitsche bladen bleek dat
toch al
het particuliere 'autoverkeer welke
stopgezet.
werd
was,
volkomen
gering
Hiervan waren uitgezonderd de Geneeskundige diensten.
. •
motorDe frequentie van plaatselijke
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JULIANAHUIS,' ingang KesaWan (Parterre)
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Accident & Guarantèe Corporation Ltd.
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Het boek bevat een reeks van bont allerlei op elk gebied.
,Uit de inhoud "volgen hier eenige artikelen die wel het meest "inte'
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zij U uitnoodigen het
CfSMK zal voldoen, datgarantie
te probeeren onder
~niet .goed
t
geld terug. U„ kunt zelf oordeelen, al» U
niet- geheel voldaan!» retourneert U eenvoudig
de leege doos en Uw geld wordt geheel terug-

beta'ald.

ten huize van den WelEd. Heer 'F! B'a'STIANEN
Insp. W. L.O. Padang Boelanweg 346 op Dinsdag 4 Maart as. 'des avonds
zg.a.n mod. inboedel w.o. salonzitje b.u. bank, tafel en 2
te 6 uur
fauteuils, vloerkleeden, electr. kroon, portier es en gordijnen, theemeubel
kantoorameubl, b.u; schrijf bureau, boekenkast, tafel en 2 fauteuils, djati
houten slaapkamerameubl,, b.u. litsjumeaux, hang- en legkasten,
blauw gelakt slaapkamerameubl. compleet, eetkamerameubl.' "b.u.toilettafel
2 dressoirs, eettafel, 6 stoelen, servies, glaswerk, schaallamp, 4 pit, s gas fornuis
'met outom. warmteregelaar, spenkast, Westinghoüse-koelkast, keukengerei etc.
/
Met opdrachten belast zich gaarne het
;'.v;«
/Vendu-, Commissie, en Handelskantoor J.M. BAL Telefoon'2s2—l2
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De allereerste dosi» Cyjtex begint onmiddelUjk Uw Nieren te helpen overtollige Zuren t«
verwijderen. Snel, waardoor U zich weer fit
voelt. De producenten zijn zoo zeker, dat
t__|
UI
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Cy»tex-recept. Ervaringen .van honderden en
nog een» honderden Doktpren bewijzen het.

p___
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obligatieleening 1937
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•Londen, 27 Febr. (Aneta-A. N. P.).
de Nederlandsché Pers meldt kondigt de
directie van dé Koloniale Bank aan dat behalve de verplichte aflossing van de
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Cy»tex (spreek: uit: Siss-tex) kost rliet veel
Apothekers, Drogis.ten of Toko', en de
.
Mei»r de Nieren, gelijk een Doktor tou «oen. M
geld-'terug-Garantit' beschermt U, du» koopt
. ■/
~i
nog
t'
heden Cy»tex.
Vele Doktoren hebben b'l wetenschappelijke
'.«■»,
elinische pro'eVen alsmede In hun praktijk
A ■-.».»■
m
. 1
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ontdekt, dat voor ten «nelte en zekere wijze 14
lltt, *■ /Art
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v
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om de Nieren te helpen overtollige Vergiften
i
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-..en Zuren te verwijderen, gebruik gemaakt moet
W'
Hheumatiek r 'I.IU Z.3b
• worden" van 't wetenschappelijk »ariienge»teld. voor Nieren
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Standard Brands
g
6'/
eorporatlye «Trust '. ;.
2.33' 223
Slotstemming
"410.000 140 000'
om eL,
onregel. onrege]
28 Febr.: opening onregelmatig.
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Al» U zich niet prettig voelt, '» Nacht»
veelvuldig wöet Urlneeren, lijdt aan Duizeligrteid, Nervositeit, Pijnenin den Rug, Pijnlijke
Deeneq,
Gezwollen Enkel», Rheumatiek;
Branderige Organen, Overtollig'ruur, Lusfe. loosheid, en U oud voelt vóór Uw tijd, i»
Nier-stoornis de ware oorzaak hiervan. Ver<j.
keerd eten en drinken, zorgen, verkoudheden
Zuren
"..of overwerkthcid*-kunnen overtollige
veroorzaken, die Uw nieren forceeren, zoodat
en
hulp noodiff
ilj onvoldoende functioneeren
hebhen om Uw bloed te lulveren, gezondueid'
• en Energie '« behouden.
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Curüss-Wright'
Aircraft
United Aircraft
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Kennecott .
Interm Nlckel
Southern padfie
Union Pacifie 3|p|||lSgf
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Tidewater
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Bethlehem Steel
ï Maart Republlc Steel .
U. S. Steel
-«3/i
Anaconda
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Slotnoteering in rupees en annas.
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Preft CiUes '
Shell Union
Socony Vacuüm
Standard OU of New Jersey
/

Maart
36%
.36% Verr. 24'Mrt .
M
-'.
*'.
zen is op import.
/u* .
Blankets Mrt.-Apr. 33% '
/u
34
02
'■>■ t2lü
22
Apr.
Verr.
/i2
27
Engeland met zijn overwicht op zee, kan Bark Mrt. Apr..
27%
'
De huidige rubbersituatie. voldoende rubber uit -zijn eigen bezittingen
28 FebrA prnshóüdend.
28 Febr.» open.: onzeker.
zonder,
met
zelf zijn handel
het buikiijgfen,
ï Maart :,stiVprijsnoudend.«
»"'-»
28 Febr. slot: stil. .
i
Wanneer aangenomen wordt dat allé tenland Ie .'verzwakken. De rubberindustrie
1 Maart open:.stil. ,
fabrieken intact gebleven zyn i (hetgeen in Groot-Brittania Tieef{ in het «erste oor*
te
een
nieuw record op
con-"
gelukkig zeer betwijfelen valt, dank zij logsjaar zelfs
de Britsche sumptiegebied gehaald. '**-.-•■'INDICES
de doeltreffende raids van
NEW YORK.
bommenwerpers),*mag verwacht worden
■-«
!•'"
Het, is duidelijk 'dat Duitschland door -de
GOEDEBEN.
dat Dultschland wat de rubbervoorzle28,Feb. 1 Mrt
■»",:
zoo
regenereeringsindustrie,
f
economisch
,£7 Febr.£B Febr.*
ning betreft, practisch onafhankelijk Is mogelijk 'gebruik' maak: van de rubber 'die st latex crêpe spot
•
*, 21%
21%
Beden
178.2 178.4
■
van het.buitenland. liet bezit voldoende het Jand heeft; dit gedeelte' van het pro. ■ 20%,
pr. snurib. spot koop
20%
.
Qiateren
fabrieken voor de vervaardiging van syn- gram-zou bijvoorbeeld wel door U.S.A. kunJ
78.3 178.2
„<
verk.
20% 20%
Vier toeken geleden
179.5 179.5
thetische en geregenereerde rubber en nen worden overgenomen.
Apr.-Juni koop 20 11 /i«' 20"/ie
verder belangrijke voorraden natuurlijke5* weken geleden
170.8 170.5 .
■',••.-.
;; Juli-Sept'koop
.»' '
20% 20 % /
18 September 1931 100- 100.en afvalrubber.
Baei»
?
Schrijver acht het wel gewenscht, dat
s;
MKSIÏÏHB
?*JW w^bmwv*»***" l^ "*TTt tiï.i ■'-'".
U'.S.A. ruwe rubber opzamelt; dit kan geÏÏM
AANDEELEN...
■»■'
Wil
'■""■>»fr
De voornaamste chemicaliën die de ban- daan worden door meer 'geregenereerde
vol-,
De
aandeeïkoeraen
gemiddelde
denindustrie noodig heeft zqn in het'land rubber in verschillende rubberartikelen fe
fi
gene de Dow Jonet-berekeningeri s#n;
zelf ..te verkregen. Duitschland heeft 'vol- gebruiken. Een grooter verbruit van gere- st. latex crêpe spot
,
doende zwavel. Carbon' Black wordt uit genereerde rubber zou de Amerikaansche Pri. sm. rib. spoL*koóp
."'.-"
1 Maart
,'
20% —.^'
naphtaline gemaakt en zinkoxyde worfit rubberindustrie in.de „first line.of defense"
„verk.
—'!
20%'
Industrie (30,
121.86
„Apr.-Juni koop
,"*_,
uit de aflchbestanddeelen van de hoogoven- brengenen verder voorkomen dat de afvalSpore»
(t 9 .„v > 27.43 27.58
!
slakken gehaald. Voor het'-canvas van "de rubber verkwist wordt door het te, gebrui- ".. 'i,.
Juli-Sept koop 20%.,
Publ üta.fïs: . ij;J 19.62 19.53 :
verk. 20%
• .'„
•
'■•.. . ..■«':;•'.'
n
kanden, wordt synthetische wol gebruikt. V ken als brandstof..
'
.■—• '"•■"■__

.voor cventueelen langdurigen oorlog.
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'36%
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Juli-SepL
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Sheets

••

«>FeD. l Mjf,

«

■

*

Wallstreet.

•28 Febr, opening: gbedë aankoopen door
consumenten in verband niet,«nieuwe ongerustheid over het Verre Oosten.
' 2S.Febr, sjot: prijshoudend. •■■■'■» *".
SLNUAPÖRE.
1 Maart .opening: aül.
QSiißft^i
•
28Feb. 28 Feb.l'Maart. •■■ 1 Maart slot: niet^ ontvangen. ,
slot*•' "open
"open.
>

ubermaktn

De rubber-positie in
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„Zelfbestuur op de School"; interessant zijn de uitkomsten van de
proefnemingen op dit gebied. „Hoe wordt mén clown"; een alleraardigst
Spookvliegtuig", een' spannend ver'artikel met vele illustraties.
flinke
jongen of meisje zal smullen. Dan geeft de
haal, .waarvan iedere
bekende schrijfster Emmy Tollenaar, een prachtig geschreven verhaal:
„Het is heerlijk om te leven".
' <Vj:
v.
>.""■;■ Knutselwerkjes en andere aardige bijzonderheden maken het boek
.
.'
tot een prachtig geheel.,
~'■',
■
•

FANTASIE SOKKEN

Zwit&ecickè zucvec -nifcLeia.
■•:ïiM M&? DA SS EN
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Het „éendeellee" Gilletter
■■'..- apparaat maakt tcheren zoo
eenvoudig en efficiënt mogelijk. Er clin teen louc
dealen vast of .tot te tchroeven. Een draai aan, het
handvat en de ' acheerkop
.opent of «lult cich voor
reiniging of 'n nieuw meiie.
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DERDE. BLAD

zyn. Over de hoera 's, -welke opgingen, toen een dronk gewh'd werd aan de
Koningin aan het-Vorstelijk Gezin en aan

schreef, zyn er hier ontzaglijke dingen gebeurd. Van de grootc zaken is alleen Gerzon
maar over, nu dan begrijp je het wél, niet ?
het Vaderland. . ,
Jelui kunt je er geen.voorstelling van maIk' zou u kunnen vertellen van de inder- ken van wat er niet
Weer' is. Onze geboordaad 'zeer opgewekte
stemming welke testad zou. je/ niet meer herkennen. Men
heerschte b\j het avondfeest-met-bal-na, dat moet zoeken,
waar dit of dat-.gestaan
georganiseerd was door de bemanningen heeft.
■«
"•
.;•_ ,
J
■ v.'
der koopvaardijvloot, een paar dagen lazitten jullie daar heerlijk
rustig
Wat
ter, waar een Hollandsche
feestvreugde en
nergens iets van af! Wij zouden
heerschte, die het penseel van Jan Steen zóó weten
wel naar fiaarn ' willen
vertrekken,
geen onder zou aandoen.
?■
maar we zullen eerst eens rustig overleggen en afwachten, hoe
omstandigheden
■_■;■. Maar het Is niet noodig
om u té be- zich zullen ontwikkelen. de
Een overhaast beschrijven.' hoe, in ernstige en in vroolijke oogenblikken, in werk en ontspan- sluit nemen is nooit. goed.;
M. heeft een vreeselyk'e autoreis gehad..
ning, de geest van onze landgenootcn
i
naar
hier.en daarna'verschillende'nachten
'krachtig is en hun veerkracht ongebroken. Van hoog tot laag, van Koningin bij L, op hét dak gestaan,' om den boef
tot scheepsjongen, is er slechts één nat te houden. Ge'.ukki'g is,hun huis behou .
' •
-...,'.
bewustzijn: de overwinning behalen. En den. •
Veel durf ik nu nog niet'te schrijvsn.
de Nederlandsche kolonie te Londen
heeft zich hecht georganiseerd en ste- daar anders de brief je niet bereikt mis»,'
U
. ' ;
i'l
vig gevestigd om zich schrap te zetten schien,
L.
is
nu
voor
een'.weekje naar Baarn om
voor den verderen strijd.
wat op verhaal te komen \ na.de emoties,,
die we ondervonden'hebben. Dat gaat.niet

spoten te

House”:

„Stratton

'-

WAAR DE NEDERLANDSCHE
REGEERING NU ZETELT

».

.

Nederlandsch centrum.

van het

wappert.

grootc'' grijze kantoorgebouw

i

.

De bestuurders

.' •

■■

'

van

Comité ziet

het

.

haast iedereep niet durfde te. gaan liggen
•of aangekleed naar bed -ging- Wel stonden
we dan heel vroeg op. Dat was frie eén
Het „Algemeen Protestantsch• Kerkontgoocheling: dien eersten'morgen: we
blad" ontleent het volgende aan een brief dachten alleen,, dat er vreemde vliegtuigen
uit Rotterdam, gedateerd 2 Juni 1940:
boven ons land vlogen
niet te denken,
dat de' oorjog in vollen gang was op de
Er wordt'eindelijk 'een mogelijkheid geMaas. Boompjes en" Waalhaven, enfin,
boden om een brief naar' Indïë te schrijven. overal "in de stad. • '
Dat wij van die gelegenheid een'dankbaar
M'n geschiedenisleeraar M:t. B.- (Mengebruik maken, ligt voor de hand. , ■'
no ter Braak
Red. J.-B.) kon niet tegen
Veel zal ik niet schrijven, omdat er ei- 'dezen toestand en maakte een eind aan zijn
genlijk te veel is'om te schrijven. En ook: leven. Hij verwachtte het van het tijdelijke
het is mij dikwijls nog te onwezenlijk, alles alleen.
wat daar gebeurd is sedert den lOden Mei.
Telkens, na elk ontwaken'moet'ik het mij
als het ware opnieuw realiseeren, dat het
alles toch geen droom, maar werkelijkheid
is. En dan komt mij de wereld van vóór 10
Mei als eén sprookjestoestand voor.

Scheepvaart-

ge in de gangen.- lobpen; zij
gaan op,audiëntie bij den minister van Eco-

Het moet gezegd worden, aldus een'cor- nomische
Zaken of hebben een bespreking
respondent van de „Javabode" dat velen
„Koloniën".
bij
De beheerders. van het
oer voorbijgangers niet zullen weten, af Prins
Bérnhard-Fonds
kunt ge er zien;
daar nu de Tsjechen, de Noren, de vrije de leden van. het
Comité voor- de belangen,
Franschen, de Polen, „de Belgen of hun der
Nedèrlandsche strijders lóopen er in en
bondgenooten

.

Nedèrlandsche 1

:>'»*
huizen. Met uit.
t ;
■ •
de vlaggen der geallieerden zijn de EngelAl deze vaderlanders 'ontmoeten elkaar
schen nog niet-zoo goed, op de hoogte als
daar, maken er afspraken voor onderlinge
met hun volksliederen, welke de 8.8.C, vergaderingeii of besprekingen, nbodigen
eiken Zondagavond om 9 uur uitzendt.
de lunch uit (waar de bespreA propos: het „Wilhelmus" blijkt daarbij, t'kaar'voor
kingen steeds het vruchtbaarst zijn; een
na de „Marseillaise", het hoogst ' aangevoortreffelijke Engelsche, manier van zaken
slagen te worden in den smaak der Engeldpen en organiseereh, door de Nederlanders
■ sche luisteraars.
in Londen met
overgenomen;
Als ge den ingang, van
_
Regeerings- en wisselen er. enthousiasme
3
het'laatste
"nieuws
uit. Zij
gebouw genaderd zijt, ziet ge daar steeds allen
de vlijtige ambtenaren,
—'metdd
een statigen politieagent ,op wacht staan. gewichtige boden, de verlegen bezoekers,
Hij wisselt opgewekte woorden ,met" de de Nederlanders, die van blijdschap,
weer
chauffeurs vari de Nedèrlandsche leger- onder louter .Nederlanders- te | zijn, dubbel
.auto's die er meestal voor de deur staan. .zoo hard Hollandsch praten als noodig en
Of de groote zwarte wagen vanden Prins gewenscht is
Stratton'Housé'tot
staat te wachten, terwijl vaak de gesloten het centruni van maken
alles wat.Nederlandersstt
zware
automobiel van de marine-autoritei- Londen doen, denkenden willen bereiken.
■v
ten te zien is. Komt ge de deur door
die
Ook de omgeving Van ons Regeeringsj meestal open is'— en zijt ge' voorbij de gebouw laat-dat zien. De autobüshalte vlak
„lichtsluis", dan bevindt ge u in het „Buibij het gebouw is haast een Nederlandsen
tenhof". Marechaussees staan er op wacht halte. En langs geheel Piccadilly
.kunt ge
en steeds zijn er -grpep'jes Nederlanders, die
geen onvoorzichtig woord' in uw eigen taal
elkaar vriendelp begroeten of-de laatste spreken. Want tien minuten later weet "de
berichten bespreken. Hooge Nedèrlandsche gehecle Nedèrlandsche
kolonie'het! Zeeüw; militairen, van 'land- en zeemacht, zijn er
sche en Noord-Brabantsche marechaussees,
altijd te zien. en op de lage canapétjes, die soldaten
met het Nedèrlandsche leeuwtje
-er voor wachtenden staan, worden evenveel
op hun mouty, , Hollandschc
zaken "van landsbelang bespreken als Vroe- en klerken der departementen, kommiezen
ministers,
•>>

.•

•
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—
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'

ger op de terrassen van de pafé's aan het

—

den.

;

•

,

verdiepingen. >■'.'■.'
•
,
'
vele
na&r
gissingen
Er zijn
wat Stratton
House vroeger geweest -is. Ean exclusief
•kantoorgebouw? Een verzameling dure
"

•'

m

.

\

Maytair-flats? Ik weet het niet, maar het
if er gezellig wandelen. Overal "zijn pijlen,
welke den
weg naar den schuil'
kelder aanwijzen..;
_\

.

-

Soldaten als bodes.
weg wórdt thans'niet vaak afgelegd.
Dagraids zyn er • niet
mét een heel. enkele uitzondering'.— en des avonds' is er
niemand in het gebouw, een paar bewakers
uitgezonderd, hoewel een. aantal der.mare*
' chaussées er geregeld
den nacht dopr• brengt, waarvoor de regeering zoojuist een
nieuwen schuilkelder, 'aan het gebouw
,'grenzend, gehuurd heeft.' Een, bom,- welka
in de omgeving zou Vallen, zou/ aan dit
Sterke gebouw niet veel schade kunnen toe'brengen. Ramen zouden waarschynlyk met
kozijn en al— uit de muren gerukt worden, lichte tusfchenmuren,, tusschen gangen
en.kamers, en kamers'. onderling, -zouden'
wellicht onder den luchtdruk bezwy'ksn.'er
zou
zooals dat overal elders, gebeurt
een onbesehryfelyke rommel ontstaan van

De

—„

-

'

—

—

kalk, versplinterd houtwerk, door elkaar
gesmeten meubilair, doch de buitenmuren,
de structuur van het gebouw zouden 'onbeschadigd blijven. ; Waarschynlyk zoü
schade
, de.
gely'k. over ■ alle verdie-"
pingen verspreid zijn, hoewel hét dan
- natuurlyk zou zyn, dat—zy
vooral voor
-zou komen aan die zyde van 'hét gebouw
,waar de bom gevallen zou zy'n. Maar de
«terkte van Het gebouw in aanmerking
genomen, lydt het geen twijfel,' dat de arbeid er vry'wcl zonder oponthoud zou voort-'
'.',;>.'
gezet kunnen worden.'. ",
;■
I Het gebouw? zou dan het aanzien krygeh
van vele gebouwen, ramen dichtgemaakt
worden met.stroobord of ander materiaal;
binnenmurenj■ ea*'plafond»ï zonder: Kalk;
-ramen'bespannen met doorzichtig buigbaar
en "plooibaar cellophaanstof, waar doorheeft
een netwerk van touw gevlochten is.'.Het
'. zou de eigenschap van' alle gebombardeerde
-gebouwen, tocht, en'koude,; in - 'de : eerste
dagen vertoónen, totdat de reten dóór viy'
tige handen gedicht zouden zy'ri. "-Maar het
zou, alles by' elkaar genomen, zonder ram.",.■
'
".
i pen afloopen.*
"

<•

*

.

...

—

—
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—

.verwoest..

Koningin tot klant
Het spreekt vanzelf, dat H. M. de Koningin, die zeer teruggetrokken leeft, nog
slechts door weinigen te Londen gezien is.
Doch ik kan u vertellen, i wat een. mijner
kennissen, een teekenares, onlangs -mee-"
maakte, toen zij in een,lasten- en verfwinkel inkoopen wilden doen. Zij moest wachten, daar de winkelier juist bezig was een
paar-oudere dames te helpen. Een harer had
een aantal schilderstukjes bij zich, waar zij
lijsten voor wilde uitzoeken. Het waren liefelijke, aardige lichte schilderijtjes en dé schilderes sprak lang en vol
over de lusten, welke zij .geschikt .achtte. Zy' moesten
niet te donker.zyn. „Vooral voor dit landschapje zou ik graag een heel lichte lijst
willen hebben", zeide zy en ze vroeg het
oordeel van den winkelier;,
„Het is een buitengewoon fyn stukje" zei
de winkelier. „En ik bégry'p wat u bedoelt.
Hier heb ik precies de' lijst, die u noodig
:
.:/
'
hebt". • .
.-.
■.•;■',
„Ja, dat is goed" zei' de dame, die, zoo
merkte'mijn kennis op, met een licht büitenlandsch accent sprak. „Een matte zilveHet was in de dagen van 10 "tot U
ren lyst'is.precies wat.ik*.wilde".
Mei, dat ik te midden van'de verschrikEr wareiwondertusschen nog meer klankelijkste verschijnselen een uiterlijke,
ten-in den winkel gekomen en toen die damaar ook ten innerlijke kalmte kon be,me dat zag, zeide zg: „Maar helpt u eerst
waren, die mij, nu ik er'op terugzie,
die andere mensch'én maar, ik kan wel even
bijna wonderlijk toeschijnt. Het was, gewachten". Zy bleef toen rustig-de'lystenJoof ik, door die eene gedachte, die in ij
collectie bekyken en werd daarna afgeholvoortdurend bezighield, deze n.l. dat de
pen door den. winkelier. Z\j huurde
een
dingen die men ziet tijdelijk zijn, tnaur
jj
schildersezel en vroeg daarvan den prys.
de dingen die men'niet ziet eeuwig.
''t <
'
'
"
'
.
,
-Eerst langzamerhand realiseerde mijn
■ Ik zag aj die verschrikkingen', dus waren
kennis, dat de .vriendelijke, ! oudere
ze slechts "tijdelijk. Meer'dan ooit gevoelt
- 'dame, met het grijze haar. en het 'wat
treurige, gezicht, waaruit echter . zeer men de waarde van het geschapen z|jn voor
,
veel geestkracht sprak/ onze koningin en fot, de eeuwigheid, wanheer men het
ziet ineenstorten. Hoofdzaak is,'
was..En tóen zij aan de beurt kwam, tijdelijk
dat
w|j
ons
voor de eeuwigheid veilig we
.vroeg zü den winkelier, of hij wist dat
.tén. Al het zichtbare gaat toch ~zccr haas., hy Koningin H'ilhclmina van
Nederland
tot klant had. „Ja", zei de winkelier, tel|jk voorbij". '.•■■; ...--.'
„dat weet ik heel goed 1 Maar ik doe
Gisteren ■'•—. 1 Juli"— ontvingen 'wij je
maar heel gewoon want Hare Majesteit brief -van 28 April. De inhoud verplaatste
doet ook heel gewoon en ik heb het ge- ons in een. wereldje, waaraan wij weer
voel, dat zy dat het prettigste vindt, haast'ontwend waren. En 'daarom waren
want zy is al een paar maal teruggeko- ons al die berichten dubbel welkom.
men en zy vraagt my heel gewoon mün
De wetenschap,-dat jullie met ons me■
oordeel". .' :
deleeft, zal. het ons gemakkelijker doen
vallen om voort
bovenal
gaan. Maar.
Dappere vaderlanders blijve ons devies te
«>n rjat van de duizenden,.
Ik zou u thans ook nóg wat kunnen verdie het zoo'oneindig »*«*n»noeil ijker heb
t'ellen'van de lunch, welke onlangs aan "de ben;- „Beveel gerust uw wegen.'., der.trouofficieren van de koopvaardij aangeboden we hoede, en zegen Van Hem, Die 't al rewerd door het Nederlandscne Scheepvaan- geert". Het is in diezelfde hoede, dat wij
Comité. Want ook onder die honderden of- jullie.toevertrouwen voor:nu en alt|jd. .
ficieren, machinisten, stuurlieden en kapiteins was de geest en de stemming voortreffelijk en vol hoop. Ik zou u kunnen vertelHieronder volgt< het slot door de .moelen van de blijdschap dezer dappere vaderder geschreven: • ■
Vf.'
landers om weer eens onder louter lahdgeSedert den laatsten keer, dat ik /jullie
'
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Het kqmt er nu maar op aan, op welke
wijze wij dat alles hebben ondergaan. Er
zijn nu." slechts twee mogelijkheden. Of: het
geloof is verloren, of bet geloof is versterkt.
Gelukzalig hij, voor wien dit laatste geldt.
Hoe .moeilijk het ook moge schijnen en hoe
moeilijk het bok in werkelijkheid is, toch
kan en zal het tenslotte enkel het geloof
z|jn dat in staat kan stellen om te dragen
wat ons wordt opgelegd.
V=-*C*
Ik herhaal: veel zal én kan ik niet schrijven, en zeker niet over de verschrikkingen die over. ons zijn gegaan, Hoewel ' ik
hieraan aanstonds toe wil voegen, dat w|j
bevoorrecht zijn boven zoo velen onzer medestadgenooten, die alles verloren hebben;
Wij zijn- tot heden bij het leven gespaard;
ook zijn onze woning en bezittingen intact
gebleven. „M. is gezond en wel weer
in
Baarn.'Door H.,.'dié geheel onverwachts j.l.
Dinsdagmiddag kwam binnenstappen
hn'
had de reis maar liefst per fiets gemaakt
(d.w.z. de.reis van Brussel, naar Rotterdam!)
hoorden wij, dat ook daar de familie in welstand verkeert. Wat dunk je
is dat alles op zichzelf al niet voldoende om dankbaar te zijn? Ik stel mij voor
later nog wel uitvoeriger over alles te schrijven; op het oogenblik zie ik geen'kans om
een ordelijk verhaal er van te
maken.
De zaak, waarin ik tot' heden mijn bestaan vond, is totaal vernietigd. Alle panden, vol met goederen, ook het kantoor,
z|jn volkomen
De schade, dié
onberekenbaar is, heeft 'reeds de meest
funeste gevolgen gehad, ook voor het'personeel. Dit laatste is reeds' in z|jn geheel
ontslagen. Omdat de verbindingen met
over zee voor. onafzienbaren tn'd verbroken
z|jn, is er practisch geen mogelijkheid om
tot heropbouw te geraken, waarbij ik dan
nog de vraag onbeantwoord laat,, of de
liquide middelen die nog aanwezig ' zijn,
door de eigenaars voor zulk een doel bestemd zouden worden. Dé toestand is op
het oogenblik zóó,. dat ik, er .' voorloopig
mede reken, dat ook voor mij het verband
mej, de firma reeds eind Juni afloopt. Ik
wil en mag geen. oordeel vellen over het al
dan niet „rechtmatige, -om allen, waar
onder, er zijn, die tientallen van jaren hur.
beste krachten aan de zaken hebben ge
geven, te ontslaan: dit is iets waarover degenen door wie het gedaan wordt,
met
zichzelven in het reine moéten komen.
Ik sprak daar'straks van het geloof,
dat alleen in staat stelt om alles ,'te aanvaarden, dus ook de beproevingen, ook de
zorgen en het
soms drukkende
gevoel
van ■ onzekerheid voor de toekomst.

'

Buitenhof; Ook ,„De Witte" is' hier te vinIn hetzelfde gebouw als onze regeering
huist namelijk, op den beganen grond, hit
bekende reétaurant',,Le Coq d'Or"; en de
hoogere (en hoogerebetaalde), ambtenaren
en sommige leden van hét, kabinet zijn hier
geregelde gasten!
','■•',
Van het Buitenhof naar het Binnenhof
brengt u een viertal liften, doch niet dan
nadat gij u terdege gelegimiteerd hebt.
Zij,. >die op . Stratton House hun werkkring hebben, hebben vaste passen voor het
gebouw, evenals Ide geregelde bezoekers.
Doch zij, die slechts één keer of terloops
een bezoek -brengen, moeten een formulier
invullen, dat dan door den persoon, \wjeu
het bezoek geldt, afgeteekend moet
Als ge tegen de Engelsche liftjuffrouw
zal zij u zonder mankee.
zegt:
ren op de 7de verdieping brengen; zegt ge
„Persdienst", dan komt ge automatisch op
de se. Want ge yindt hier Londenaars,
dié beter de interne organisatie der Nederlandsche departementen kennen, dan
eenieeraaf in de ; Staatsinstellingen- in
Nederland J Zoo is er een Engelsche bode,
die alle staatsstukken feilloos distribueert
over de ambtenaren. .;'.;
In de merkwaardig in elkaar overloöpi.nde gangen én -corridors vari dit' regecrings.gebouw ziet men verder alken maar Ne
derlanders, de meesten in uniform. Soldii
ten zijn hier bodes en schrijvers, Ei; zij
vinden goed den weg op de gecompliceerde

journalisten ziet ge'—alleen of in groepjes
daar wandelen en convérseeren. En omstreeks 1 uur, .als het lunchtijd is'; ziet ge
in de omligggende restaurants de Nederlandsche, groepjes met apetijt den maaltijd
gebruiken." Prins Bérnhard zag ik een keeiin „Maison Basque", een zeer exclusief en
eenvoudig restaurant in een der 'zijstraten
van Piccadilly, dat vroeger door den' Hertog
van Windsor geregeld, bezocht werd; ook
hooge, Nedèrlandsche militairen-, ziet 'ge
daar. Een gezellig haardvuur brandt er, do
gerookte zalm is beroemd en het"' kleine
etablissement je hééft de rustige waardigheid en gezelligheid, 'van omstreeks 1890
onveranderd behouden. :
Het restaurant'onder het bekende heerenmodemagazijn Simpson, ook in j Piccadilly,
wordt 'ook door onze landgenooten bezocht.
Minister Van den Tempel zag ik er laatst
zijn eenzame lunch gebruiken; het; is een
gezellig en voortreffelijk restaurant en in
het' moderne interieur kunt daar ge steeds
wel landgenooten ontmoeten.
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volgende nadere mededeelingen:
'
Het' bericht; dat de, „Nederlandsche
cineast" J. Theuhissen voor.de Nederlandsche.Radio een rede heeft gehouden, waarinhij heeft gezegd,, dat de „Nederlandsche
filmindustrie Van Volks vree mde ele«
menten gezuiverd moet worden," is een..
bericht, dat voor insiders veel humor
,
? -.■'*,.-■-,
;v>bevat.
In.de eerste plaats hierom omdat de
-

Duitsche"bezetters voor deze nazi-kletskoek
op fümgebied blijkbaar niemand anders
konden krijgen, dan een der slechtste .tonder
c'c Nederlandsche cineasten.', Maar ..voov.il
hier om: Slechts tweemaal gelukte het*uo
zen „volksverwante" cineast om, sinds zijn
van 1928 dateerende loopbaan de algemeeue
aandacht te trekken. De eerste maal n.tt
zijn. filmpje ..Pierement, in
1930.
Het succes van dit werkje is. naar de'bevoegde pers reeds onmiddellijk schreef,
voornamelijk te danken aande medewerking van het „volksvreemde" element Jo
Spier, die tot op heden nog niet bij dy
„Telegraaf" als teekenaar ontslagen is.
Het is de humor van Spier en diens visie
cp de dingen, die dit korte filmpje tüt ee-ii
succes maakten. De heer .Theunissen, blijk-

Nadere bijzonderheden over 'het heldendicht, dat de Nederlandsche koópvaaidij
met haar daden schrijft' onthult een 'A.N.P.- telegram.'uit Londen:
• Tal. van Nederlandsche schepen
hebben
deelgenomen aan de overbrenging van troepen én burgers uit Frankrijk naar Engeland. Zij hebben" daarbij diepen" indruk gemaakt op -allen, die met hen in aanraking
zijn gekomen, en hen onder het gevanjr
hebben gadegeslagen De „Batavier" II en
IV doorstonden dagen achtereen tallooze
luchtaanvallen. .Af en toe slingerden dezo
"

schepen,

door nabijvallende. bommen

'

Post.",.

—

'

'.'-1

Nadruk

vvibodm).

'

''

_...»,

rlRs B. C. M VAN DER HOOP

'

f

-Omtrent wijlen Ir. B. C. M*. van der. Hoop, "*die naar men weet bij het vliegongeluk
bij Atlanta (Georgia), in de Vereenigdc
Staten om het leven is gekomen, kan nog
het volgende gemeld wordea:
• Ir. Van der Hoop was een zeer gewaar- v
deerd lid van den staf der fBjllitort Mij.' .
Ilij is haar ontvallen in een periode waarin
liij voor deze maatschappij uiterst -belangrijk werk verrichtte.
Zijn; verblijf in Amerika gedurende den .
oorlogstijd was mogelijk, omdat' hij
Mei 1940 in Zwitserland' vertoefde als
leider van het bureau, dat beiast was met
het ontwerpen en het plaatsen der bestellingen voor de in Sumatr'a op te zetten ',"■
aluminium-industrie. Van Zwitserland reisde Ir. Van der Hoop naar Amerika, nadat

in.

Voorbeeldige houding der

ontving van deskundige zijde de

-

,

Van alle kanten bestookt,
zegevierend uit den strijd

Van Sabbath-verheerlijker tot
Anti-Semiet.
Aneta

-~

.

Nederlandsche

J. Theunissen de
te intrigant

.De 24 dagen, sedert verloopen, hebben
een stempel gedrukt niet alleen'op het
uitwendige, maar ook op het innerlijke leven. Niemand, die zich aan het verschrikkelijke, dat als écn cycloon langs-en over
hem gegaan is, heeft kunnen onttrekken.

luchtafweerkanon bij Bardia.
''

'•

Het heldendicht der
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Een, buitgemaakte
.-'»',

—

als bij

het voortwerken in Zwitserland zelf prak.' "ii
tisch onmogelijk was gebleken. '
•In Amerika hervatte hij zijn werk ten !
behoeve van de aluminium-industrie, terwijl
hij voorts optrad als vertegenwoordiger van
de; Billiton Maatschappij tijdens dé reis. van
haar directeur, Ir. van den. Broek, naar

het*

; Ir.. Van der Hoop behaalde in
1925
diploma Voor mijningenieur aan. de Technische Hoogeschool te Delft eri trad onmid-''"',
.dellijk daarop in dienst van de Córripania.
Minera de C)ruro in'Bolivia. Hij diende deze.
maatschappij in verschillende functies, om" :
vervolgens in 1930 naar Nederland terug t<* '
keerën. Aldaar, trad 'hij in dienst van 'de
Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschap-:
pn' Billiton, en bekleedde gedurende eenige.' .
3aren een functie .bij d.è tinsmelterij te'
Arnhem, waarna hij naar het hoofdkantoor '
in Den' Haag werd overgeplaatst.-'
,
«1
H\j maakte van daaruit twee jaar geleden een uirgebreidë reis langs alle" bedrijven der Billitongroep in Azië,en Afrika,
Reeds werd .gemeld, ■ dat. Ir. Van der.
Hoop tenslotte belast Werd met de leiding
van hét BillRon-Burea'u in Zwitserland en
.
vervolgens in .New-York. - .
In New-York bekleedde Ir. Van der Hoop,sedert korten tijd nóg de functie van Presi- .
dent'der „Tin'Processing Corporation", de.
jonge dochtermaatschappij van het
Billi-

zwarén zeegang, terwijl de- reddingssloep*.!
werden beschadigd. De „Batavier" II zag
's nachts in korten tijd. 25 magnetisch*
mijnen aan patachutes.in haar omgeving
neerdalen. Op weg naar Engeland met troepen aan boord werd het sch*ip gemitrailleerd door een vijandelijk vliegiuig.
Na deze troepen aan land gezet te hebben, voer het naar Frankrijk terug,, wérj
door éen vijandelijken onderzeeër waargeno■
men, doch wist hem te ontloopen. Scheeps,;
journalen Spreken, van.de hel van Duinko'-ken, .terwijl het op andere plaatsen weinig
beter is. De Batavier IV, die de haven van
Boulogne binnenliep, zag tusschén de i:avenpieren voor<en achter het schip magnebaar, hevig geporteerd voor de medewerking tische
m|jnen - uitwerpen door'"'vliegtuigen,
en de beteekehis van „vplksvreemde" ele- De loods, die zijn hoofd verloor,
wilde tementen, maakte spoedig na zijn Piererugkeeren, doch'de kapitein 'greep in en
een
korte
getiteld..
ment,
film,
bracht, het schip veilig de haven Dinneji.
Sabb a t h,
welke dank zij' Spier's medeFransche troepen stroomden
aan ' boord
.
•
werking de sfeer in een joodsch. Godshuis en maakten het schip op eigen houtje los, .ton-concern.
op-gevoelige wijze uitbeelde.
De Billiton Maatschappij, lijdt met Het '.
waarop de kapitein protesteerde.
■
Toen ging' Jan Theunissen zijn eigen weg.
Hij dwong door zijn optreden gezag heengaan van Ir. Va n der Hoop een zeer ■",
groot verlies.*
Hij kreeg, dank zij zijn in middels verwor- af en bracht de troepen veilig naar' E■ . ■' : ° . '," ','.
ven en mede* aan den volksvreemde J; Spier ngeland over. Het schip keerde terug
èn
te danken bekendheid ■ zijn eigen weg. vervoerde opnieuw troepen onder herhaalde
Meri droeg;hem de vervaardiging van dé luchtaanvallen'.
'De kapitein
film Willem van Oranje op (1930). den prachtigen geest van de bemanning,
LOUWERSE’S VAD.
Het werd'de. slechtste film die ooit ■ in die dagen lang in touw was en nooit mopNederland is gemaakt. Zoo' verzuimde hij do perde, doch slechts opmerkte: „Wij doen
GESCHIEDENIS
groot'e kans van zijn leven, en bereikte alles wat wij kunnen
voof onze vrijheid en
slechts, dat aan z|jn naam in bédr|jfs- dié der geheele wereld." Het schip nam
Naar wij vernemen, aldus het B.N. heeft \
kringen langen tijd het ..volgende mopje vervolgens deel aan de evacuatie van de- de
directeur "van Onderwys
beslist'
verbonden zou 'blijven. Vroeg men n.l. Kanaaleilanden en keerde binnen een uur dat
drukken
en
uitgeven ' vanv P..
iemand: Wie heeft.' Willem van Ora'njo na aankomst met 700 vrouvvon en kindei er- Louwersé's . Geïllustreerde . Vaderlandvermoord, ■ dan antwoordde deze natuurlijK terug. Deze „Batavier" was tevens het sche .Geschiedenis teii dienste van het.;
„Balthazar ,Gei ards". ,Dat dacht je" maar!... laatste schip, dat Uit Cherbourg. 'zondei geschiedenis-onderricht, op
de 'scholen',
Theunissen.'
:,.':•■",;' loods vertrok; kortdaarna viel de geheele voor het Westersch Lager en Mulo-onder,Tot de bezetting wist J. Theunissen zich haven in puin.
• .
.
.
wijs zal worden opgedragen aan de.N.V.W.
als ,',cutter" (de man die tie opgenomen'
De Nederlandsche .bemanningen hebben Versluys' Uitgevers-Mij., Scottweg 9, Ba■
•film monteert) te handhaven. ' Gedurende zich bovendien onderscheiden tijdens de
Voor
deze uitgave, welke in'de
deze 10 jaar heeft hij practisch, ononderverschillende luchtaanvallen op havenste- maand* Juli gereed
moet .'zijn, wordt; gebroken uitsluitend bij ■ volksvreemde ele- den, niet alleen door het hlusschen van
brüik
do
'gemaakt
van
laatste editie yau
Radio Oranje, die blikmenten
brandbommen op eigen schepen, maar ook
Louwersé's
geschiedenisboek,. welk ver-.
baar verblufftiid goed ingelicht is, deeide 'op steigers en havenloodsen. Het" moturleden jaar in een bewerking en aanvulling
mede,
dat . hij
zich
slechts
door schip „Friso" bijvoorbeeld doorstond tweekuiperijen Wist te handhaven. Hier is geen maal zeer zware aanvallen met brisant- en van J.J. Moerman bij, de : Amsterdamsch'e
Uitgevers-Mij. Van Holkema & Warendorf
woord te veel gezegd. Theunissen o nt z ag brandbommen. Het schip werd door de onthet
licht zag, en wei met. inbegrip
Keen middel om zijn Arische
van "
ploffingen in de nabijheid zelfs heelemaal
bij zijn Volksvreemde ■' werkgevers een opgelicht, terwijl.de opvarenden door den de illustraties van J. H. Isings, .zbomede
beentje te lichten en vaak helaas met luchtdruk tegen het dek werden geslagen'; een-uitbreiding met een hoofdstuk waarin
'
tuccesl . ■ '
oorlog en zijn oorzaken ; dóór
twee van de vier meertrossen sprongen door de' huidige
Theunissen,
een van departementswege aan »te wyzen
spreekt thans, den druk der ontploffingen. .
'
Het.individu
beschermd door de bajonetten van de .in-.
Het stoomschip „Mariso" nam deel aan ter'zake bevoegde'in-beknopten 'en popudriftgers voor on ze. radio! De "meesters, de bestrijding van' een luchtaanval op lairen vorm behandeld zal worden.
wier hielen hij thans likt z|jn geen Sabgro'ote schaal, waarbij zelfs de. kok en de , Wat de omzet betreft, garandeert het
bat h-yérheerlijkers, maar Sabbafh-schen- hofineeste. r de brandweer hielpen. Dé vie-rde departement
zooals wij ' reeds vroeger
nprs.'.Wat 'ook veranderd, is, de vleier en stuurman verloor zn'n linkerarm 'bij
hei- meldden -y den particulieren uitgever een'
ïiietskunncr Jan ATheunissen .(s dezelfde vervullen van een opdracht, terw|jl de der- afname van
1200 gebonden exemplaren
gebleven:
Vcor de talloozen die staatjes de machinist zwaar werd gewond bij het 'yoor de openbare
en cvn afname van 800 '
bijhouden van landverraders en Hitlerverlaten van het schip. De Nederlandsche voor de gesubsidieerde scholen, ! hetgeen
knechten: J.'Theunissen, Wassenaar Z.H. opvarenden brachten hun gewonde makkers neerkomt op twee exemplaren por school.
ónder een bommenregen naar een eerste Dit »wordt voldoende geacht
omda.t het
hulppost. De houding van de geheele bewerk niet als leerboek, doch als leidraad
manning was voorbeeldig. De „Mpena" 'e,i bij het
gesp'hipcienia-onderwys behoeft "te
PROE. VAN GELDEREN
de „Sitoêbondo" maakten dezelfde gevaren
~■;::
dienen/
cfoor en toonden een zelfde'houding.
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het vdderlandsche rood-wit-blduw>

van het'jbalconnetje boven den ingang
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plaats

dat;

BRIEVEN UIT
HOLLAND

K
in je kléeren zitten! ■
Het Westen is er nog het beste afgekomen, al hebben we ook in spanning gezeten dag en nacht. Wij hebben zelfs" nog in
de nachten van .den oorlog geslapen, terwijl

'
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Wat de Londcncars zien van het gebouw; dut tegelijkertijd thans Binnen- en
Buitenliof en „Plein" is, is in a]e eerste

.

Z.K.H, peweegt zich steeds,
doch beslist'door de gangen; soms ziet
ge hem staan praten, met -den eersten
minister, ids die hem van zijn kamer
r
naar de lift brengt. Een ander maal'
neemt hij tr juist afscheid van den minister van.Defensie, met 'wien Z.K.H.
'geregeld besprekingen voert.
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bezoeker
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WITE”

'

Prins Bernhard is er een vaste

,

'Geniet in dit binnenhof
-in

alle personen,
die
het Nedèrlandsche.leven in Londen
een rol spelen. Prins Bcrnhard zoudi ge
er bijna dagelijks 'kunnen
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Het rood-wit-blauw waait in
Londen’sWEndest

„BUITENHOF”

HETEN

.
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Met vrouw en twee kinderen

gedood
Een lezer van de Ind.-Crt.'de heer
M..
broeder van een oud Indisch hooggeplaatst

hoofdambtenaar, die thans een 'vooraanstaande functie te Londen inneemt,
ont-

ving van hem een brief, gedateerd 12 December ji. vvaariu Vermeld wordt, dat hij
van z|jn vrouw, die nog te 's-Gravenhage
verblijft, bericht ontviiig, dat prof.
Van

Geideren,-'-diens vrouw en twee kinderen, "in
Juli werden gedood. •'..,/
»■"
Deze dame-was een vriendin én buur.vaa
het ppofessorsgezin. dat naast haar aan de
Frankenslag woonde. Deze niededeelmg bevestigt dus dé reeds eerder ' gepubliceerde
berichten van het tragisch levenseinde vaa
deze bekende figuur.
■ ,;, "-:--'
•

VERDWENEN VRACHTAUTO
A.N.P, seint uit Londen: .-' :.'.'.' "..'..
De commissaris van politie te-Eindhoven
aldus de „Nederlandsche". radio -r- .verzoekt nV.onsnnring
ir.bcslagr.ariid Vart
een op èergistéravond. ontvreemde vrachtauto toefceh'oorend'aan . de-vttfcgpos't
te.
Eindhoven. De vrachtauto is door een andere auto weggesleept en sedert spoorloos
verdwenen. •
' --. : .-•':'•:'••;'.;.. ■■' . v :.;,?;;'
Het A.N.P. merkt, op;, dat' ontvreemding
van een vrachtauto in.Nederland thans een
feit is, aangezien er-'goeij' benzine te verkregen is: Liykbaar. hadden de.
daders andere bedoelingen dan alleen dief—

■

»=

-

VLIEGTUIGTELEGRAFISTEN
Als gevolg van den oproep in de dagbïa-V
den en van de radiotoespraak', van'het
hoofd .van den^marinevoQrlichtingsdienst,•.
den heer 11. V. Quispei inzake de. opleiding,
voor vliegtuigt elegrafist • b\j -. de, Koninklijke
Marine voor den dienst in Engeland, ontving het departement van MaTine ongeveer <■
450 verzoeken om inlichtingen, welke alle
' ■'.»•,■■
beantwoord z\jn. .O . ,'•
Het'resultaat is tot dusver dat "circa 100 '
gegadigden zich sch'riftelyk hebben' aangemeld, waarvan riiim 50 voorloopig zjjn'.opgeroepen -voor de .geneeskundige keuring
.
'
.
.
op 3 Maart te Socrabaia.
'..

?
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Het „Kantoor O O” zoekt
„tijdelijke familieleden!”
&

"

Het woord is nu aan Indië’s
burgerij!

toerf hij als milicien'in Holland diende. Dat
was veen' leuke tijd, denkt hij
als 's mid;
dags de dienst er -op zati ging hij de stad
in, dat leuke, kfeiné stadje, en. wipte bij Oom,
Kees en Tante Marie binnen. De eerste nad
altijd eénJekltere sigaar voor hem klaa/ ligg.cn'cn wist zulke aardige moppen'te vertellen- uit zijn. eigen'soldatentijd, dat. -de

*

~

—

'■

uren gewoonweg omvlogen, en tante Marie
schonk bijna net zoo'ti goed kopje koffie als
eén
.moeder zelf." En dan.Zaterdags

„vierentwintiguurtje" naar -buis, leuk gezellig met de oude lui, zitten hoornen over
alles en no'g wat,, en, dan Zóndagsochter.d

"

~

een .beetje' geuren mét' je'buitenmodelletje
•bij het aardige meisje aan den overkant...
Wat een 'éénige tijd was 'dat!
Enjnu... Tja, daar zit onze Piet! Hier is
geen'Oom Kees, Waar "hij 's avonds'" een
boom-ketas kan opzetten. Hier is geen Tante Marie, wier hartelijk stemgeluid hem tegehkiinkl: ~Ga maar vast naar .voren Piet,
Oom Kees zit al op je tè wachten... ik kom
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lijk stond.

.Neen

■ ■,-','''■.

Piet,'niet 'piekeren jö—' het staat
de
zoo gek"voor dié andere knapen als
tranen langs jè snuit biggelen om Tiet leed...
Af en toe. is het om wild te worden van
héim,wee, Vooruit denkt hij, 'wees een kerel...en'dan. bedwingt hy zich'weer, is hij
weer kanonnier Jansen stamboeknummer
zooveel, ten kerel met fut, waar-pit in zit en
waarbij ten vplle öp kunijen 'vertrouwen.

'''

.

'

En toen er eens een -oproep verscheen
Teruggekeerd op Java.
in de'dagbladen om lectuur.-oude boeken en
Nu is hij terug in de groote garnizoenstijdschriften voor de militairen,.ja toen was
eergisteren, is hij terug' plaats-pp Java
men een. van -de eersten die een groote kist gekomen. Neei),
er waren geen lieftallige
met allerlei mooie "'_ boeken'; van die heele
jongedames 'die met bloemen de tcr.ugkeedure zelfs, afstond, maar,'..... 'daarmee hield rende bezetting
kramen begroeten,: eveni-,
de daadwerkelijke belangstelling ook- eigen-,
was
ér
muziek.
Heel gewoontjes' ging
mm
lijk op!, Dat -is een, gevolg van de omstanPlet
makkers in de gereedstaande'
digheden,; ö.a. van -het feit dat onze „Jau",
iemand is die er een verdraaid grooten he-- vrachtauto naar het kampement en;..- uupierewaaien in de groote stad tot
»ke!'aangeeft om dé groote trom te-roèrën' mag hij*
de
volgende
week, want dan is hij >aan de'
en aan den wég te timmeren. Hij is een benaar een anden.-n post te gaan, om
Kurt
om
scheiden man die zijn land, zijn Koningin en
daar zitten af te lossen.
' pn's' dient op de-bescheiden wijze■ zooals ide -„Jannen" die
"Eergistjravond
hij zijn heele Hebbén
heeft
eertijds de mannen van Van Heutsz dit,deden, zonder daar ophef van te maken. Op en houden eens .op orde gebraclit" en daarna
onU
diezelfde bescheiden wijze zal'hij wanneer «en partijtje gebiljart in het mooie
En
in
spanningslokaal
kampement.
het
noódig
dit
mocht zjjn sneuvelen, zooals 'zijn
den
Ja
na
gisteren?
gisteren
wat
hij
makkers duin-Holland deden
heeft
met de. wa'•.,".■.•
pens in de vuist. ■
dienst, uitgevoerd?
"''.'"•■'■•..' middagsppél
het
Na
is hij de stad. inOnze waardeering gegaan en. hij
heeft eens een beetje rond'Een „Jan" houdt er niet van om met
geneusd,* om ten slotte uit verveling 'het
zijn gevoelens te' koop te loojien, zooWe'.
militair tehuis binnen te 'stappen.
'als hij dat .noemt, maar het is jukt
tja,
lezen,'bilriendelijke "lui daar,< maar
dat deze m-iiiin
onze
volle jarten, lézen -en
nog eeiis biljarten
dat_
verdienen:
juist door die beInteresse
ylles doet je. zoo weinig, hé? En om 9 uur'
scheidenheid verdienen zij, dat 'Wij als
Piet .maar weer opgestapt en een bios'govde, vaderlanders, 'hun iets tóonen is'
ingedwaald. .Het was' een aardige
coop
\an
onze waardeering voor hun werk
ftlm,
maar toen hij na afloop weer buiten,
'*•'■'
en leven. '\\i.
\■ •■
.'
kwam viel Jiet werkelijke leven als een'pak
'Laat ons. eens lets. over het leven -van lood op zijn body..Met een reuze-vaart, is
zot/n „Jan" mogen vertellen! Wij nemgn hij naar'het kampement gegaan en is hij
geen bijzonder,'type Jol voorbeeld: integenzwijgend onder de klamboe gekropen.
oecl, Piet- Jansen is. een doodgewone kanonWat zal hij vanavond gaan doen? Piet
nier, die „ergens in Indié" zijn plichten als weet» het 'niet',— hij-weet werkelijk niet
soldaat vervult. Hij is .geboren-in
laat waar* en -hoe hij het zoeken moet. Zin om
• ons zeegen -;• Rotterdam en zijn
oudere
zich te gaan bedrinkei} heeft hij niét én
j .waren beste brave burgermenschen, die hun wat js er verder'nog? ' ,■
kinderen eert degelijke, nette opvoeding heb-'
. Zoo gaat het
alle dagen: in Piet'
ben gegeven. Piet'heeft na de lagere school
iets, wat hij niet
zit'
naar
hunkering
een
de Handelsschool bezocht en, 'toen .hij .deze
had doorloopt,, met, ontzaglijk veel moeite vinden zal, tenzij... tenzy.:.Oom' Kees en'
;
een baantje op een klein .handelskantóortje tante-ilari,e komen ppdagen!
.als „duvelsto.cjagër"' gekregen, waar
hij
zijn naam.moge
Qczc- Piet Jansen
voor een luttel bedrag met een boordje, djas
zijn
dan
is. fel feite een
denkbeeldig
en hoed moest loöpen. In dat baantje zat
kerel van
bcstaanjiêi echter", levende
hoegenaamd-geen.muziek, maar in Piet zat. '. starast zooals
zijn. Hij i.s
honderden
er
wèl muziek, want hij is een dbo'r.en door ge' een kerel, die er riiet van houdt te klazonde, stevige Hollandsche jongen, .die wat
gcn''of te moeren,, doch integendeel zijn
van zijn leven maken wjl. en hij. is zeer stelmet animo en ' liefde
vervult'.
clyenst
lig geen luiwammes.' '
belangstelling
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Geen wortdér
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van
volking gedaan, om in het belang
Nederland te geven,_wat wij kunnen. Dit
■legt een moreele verplichting op,
die
ieder naar eigen inzicht dient na te komen, maar dié 'niemand, hij zij bedrijfsleider of particulier,, mag. aannemen te
hebben vervuld, indien hij niet alle aluminium beschikbaar gesteld heeft, dat hij
'
eenigermate konmissen.
is
*dè
grens "van
Aan deze plicht
slechts
en
waar
mogelijke,
'grens—j
hetzij
die
het
financieel, hetzij van bedrijfsstandpunt' geligt, moet ieder met zijn eigen verzien
uitmaken; >De
antwoordelijkheidsgevoel
vraag, die ieder zich te stellen heeft, is dan
'ook niet: „kan ik dit óf dat geveu?", doch
dient veeieer te worden geformuleerd: „ben
als
ik tegenover Nederland verantwoord,
ik dit of dat voorwerp achterhoud ?".
Een van de mooiste voorbeelden in s'dit
opzicht leverde de handelaar in kramerijen,
,

„

»

<

~/,

..'•'

..

Het is geenszins de. bedoeling, dat men
ónze soldaten zal venvennen e,n vertroetelen, rof dat men hun medelijden zal betoonen.'
Medelijden hebben zij niet noodig en wénscheh zij niet, omdat er geen reden voor is,
maar wat ze wel noodig hébben is een beetje
gezelligheid, een beetje aanspraak, een soort"
„tehuis" waarin ze een poosje mensch zijn
en niet nummcr'-in-een-compagnle.
Problemen? Die zijn er niet f En wie er
iets
■ gen, voor voelt, om dit werk te helpen sladie séhrijve even aan het „Kantoor
O & O" bij het departement van Oorlog te Bandoeng. Dat Zal graag alle vragen beantwoorden en event ueele moeilijkheden uit den weg ruimen, rekening houbedend met letterlijk elk bezwaar of
'
-i"' •
.'*• '
zwaart je.
Hoofdzaak is, dat de burgerij er aan medewerkt den „Jannen"' die kleine „finishing
touch" aan het leven aan *te bieden,' welke
ir. zuiver militair verband niet gegeven kan
"worden.
iv
'•»'■ .
En'wanneer de burgerij van dit mooie
land
groote
van'-.haar, .medeleven
in .wel en ' wee der „Jannen",, blijk wiP
geven, zal het „Kantoor O & O." worden bej.'
dolven onder een lawine van brieven, waarin ontelbare rechtschapen' vaderlanders'
zich zullen aanbieden als „tijdelijke familieleden voor een
Jansen", die tenslotte
als alle recht-geaarde Nederlanders slechts
één hartewénseh heeft •■ dat: Nederland
•"■ •
zai herrijzen!
|V

—

-,

die een deel van 1 zijn aluminium" waar, die
dus tot zijn handelsvoorraad behoorde, on%
\erplicht afstond/;»
.-■* J><
Schuitjes koopen
' Particulieren, j die geen of weinig alumihebben,
niumgoederen in huis
kunnen,
z-ioals jn de pers terécit is vermeld,
de
inzameling bevorderen, door het metaal in
eenigerlei i vorm in den handel te kóopen.'
Speciaal de aankoop in schuitjësvorm komt
hiervoor in aanmerking, mits het. [ metaal
een' redelyk percentage zuiver • aluminium
bevat. Dit percentage zal minstens
90??
moeten zijn, terwijl voor dergehjke
uit
schuitjes
gegoten aluminium bestaande
een prijs van ƒ I.— a maximaal ƒ 1.25 per
kg. als redelijk moet worden beschouwd.
De aandacht, van het publiek wordt èr op
gevestigd 'dat, o.m. blijkens eenige recente
advertenties in de dagbladen, door bepaalde handeliren voor deze „schuitjes" veel te
hoog» prijzen wórden aargelegd.
Zoö werd blijkens een berichtje 'in
een
der dagbladen dóór een bepaalden handelaar te Batavia ƒ 1.75 per kg. gevraagd, terwijl een onlangs verschenen advertentie een
prijs per schuitje aangaf, dié uitkomt - op
niet minder dan ƒ 2,50 per kj».!
Het koopen van schuitjes tegen dergeontra' lijke prij/.en wordt ten stelligste
den.- Men totale niet meer dan als hlér-
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Indië brengt
aluminium bijeen

•

HET WORDT EEN GROOT

boven aangegeven. Tegen'de elementen
die trachten deze inzameling tot een object van winstbejag te maken, en
die
Enkele vragen beantwoord
' zich schuldig maken aan onredelijke prysopdryvlng, zal krachtig worden opgetreHet gaat goed met de inzameling van
'■'-."■ '"'"■'•■":■'«''•,'
het lichte metaal. Van de bedrijven, die ■'■ den.
zooals bekend is, door een centrale instanIn dit verband is het goed om een mistie worden Bewerkt, hebben verschillende verstand, dat o.m. blijkens een recente pumissen, biicatie in een der dagbladen bij sommigen
hun voorraad, die zij- konden
reeds naar de verzamelplaatsen verzon- bestaat, weg te nemen .->> ;
w
den, en de plaatselijke comité's, die zich
Plaataluminium
met de inzameling bij particulieren ' be-'
voor
de vliegtuig; Het aluminium, 'dat
lasten, zijn thans voor het ovèrgroote deel
-1 abricage. van verreweg het. meeste bein actie. Doch de beste organisatie zou in
lang Is, is het plaataluminium, waaruit
'dit geval geen resultaten kunnen boeo.m. de meeste-huishoudelijke aluminium
ken, als er niet van de zijde der bezitters
' voorwerpen bestaan.
,
i.
van aluminium de noodzakelijke medewerking j was. 51 Daarom is het ,in hooge ma-■Odi dit plaataluminium is het by deze
te verheugend te''kunnen constateeren, ■inzameling inde eerste plaats begonnen.'
dat er allerweg e groote geneigdheid beDaarnaast.is'het gegoten aluminium
staat, om liet beschikbare aluminium voor . (naamplaten, carters e.d.) waaruit ook de
het goede doei af te staan. De huisvrouw, „schuitjes" bestaan, van belangrijk minder
\ '
die haar geheele kéukeninrichting '■. gaf, -waarde.--'; /"' '"'.
v
heeft vele navolgsters gevonden en indien
Plaataluminium
een
bestaat namelijk uit
niet alle teekenen bedriegen, wordt de in-'
hoog percentage 'zuiver -■' aluminium,
y
zeer
Zameling \an aluminium hier te lande een
terwijl gegoten aluminium allerlei bümengsucces, dat de, verwachting zal overtrefsels bevat, waardoor de' omwerking daarvan
'„
.
~
"•'■,' ■'
»•*-.*■.■ ::-öty
fen-''
voor de 'vliegtuigfabncage zeer

SUCCES

.op ■ 'een '■•avond Öe krant las en zijn-oog
viel. o"p een groote aantrekkelijke i ad-'
vertentie, waarin flinke Hollandsche jongens werden, opgeroepen'om dienst te nevoor onze ,Jannen" een Oom 'Kees en'
mpn bij het
Nederlaiidsch-Jndi-'
Tante Marie zijn:' het behoeft niet te
sche Leger, er iets in onzen vriend opsprong
ontaarden in femelarij, nóch. behoeft
•en 'het was,' alsbf iemand hem op o,vertnen zich voor onze ,Jannen"' te-genec-,
tuigenden-töon toeriep:'„Hier Piet, hier'jonis. een man die zijn,plaats kent
gen, dit is de kans van jë leven!''
■ >\ .'■en, eerlijk'gezégd,-'met gepast en'trots
Indie, het land van de zoa, hét 'iand
xijn .jUHtJuTiK <lraaytr
' . _
'
dat iedereir Hollaiidsehen jongen met
Wij ïeven hié*r in Indië, het land dat,zoo
een
heet je ondernemingsgeest' trekt,
trok ook Wet. en hoeveel bezwaren zijn rJrat-gaat, óp zijn vooruitstrevendheid,•,'en
,om bnze brécde, royale .opouders er <ook,ln den beginne tegen wij'zijn
2ou het'niet'een pracht-opmochten hebhen «i hij wist ze alle te vattingen.
overwinnen en Piet .verliet het kleine vaUing zijiv als wij allen ons eens voornaHolland, uitgeleide gedaan . door ee» men, om eerlijk te «trachten'den jongens die
Knikkende moeder en een vader, die in, 'tfit zooVnoödig hebben wat gezelligheid to
wendig de gevoelens yan Piet, 'diens gevèh door hen-eeris in onzen
huiselijken
'.
;
verlangen om de wereld in te trekken,-! kring te" vragen?
i
begreep, maar die zieh
toch
geweid .'", Mijnheer en mevrouw 'X wonen daar' zoo
moest aandoen om „man" te blijven en'. heerlijk en gerieflijk hoog in ;'de bergën K
'>.yn oudsten zoon alleen maar een steil-'' .'hel leven is daar nis KeU.ware een paradijs
•
on zoo mén cV, geen krant ontving en geer
gen handdruk te geven....-,
'.'»"-.■'
ratjio.had, zou xnen zich, in 'het paradijs
land van belofte: •jvanen. Hun huis heeft een aantal logeerHet
nu
En
zit Piet in het-land van belofte...' "kamers, 'welke, meestal ledig staan. Mijn
'■
Heeft hij er spijt van-, dienst genomen te* heer ,X staat'overal-.bekendials een echte
. hebben? Neen, eerlijk gezegd riet! Do,(flenst
goede „kaéxel"'en mevrouwt je heeft' een
,
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De belangstelling,' dié het publiek voor
dé inzameling betoont, blijkt ónder meer
uit ' verschillende wagen, die in ""ver-,
band daaitnede gesteld werden ,en die
hieronder beantwoord worden, voprzoover
ze' van algemeen belang kunnen ' worden
*

drijven centraal werden aangeschreven. Het
departement van Economische Zaken, dat
de 'opdracht tot inzameling van'aluminium
van de' regeering ontving heeft door tusschenkomst van de* Departementshoofden
een- beroep gedaan op alle OverheidsbedrvJven en diensten, om hun aluminium zooveel,
mogelijk af te staan. Ton, aanzien van "de
pafticuli'-ie bedrijven, vvaarbg in dit 'gcvjl
•allereerst gedacht moet worden aan landbouwbedrijven (thee en rubber), welke vrij
groote hoeveelheden aluminium gebruiken,
Is de medewerking gezocht 'en verkregen
van het Algemeen Landbouw Syndicaat en
het-Zuid- en West-Sumatra Syndicaat, jdie
in samenwerking met de A.V.R.Q.S.,
de
Dch Vlanters Vereeniging, de , Vorstehlandsche. Landbouw Vereeniging en het Algemeen' Syndicaat van Suiker-fabrikanten in
de
Nederlandsch-Indië dit gedeelte van
taak op zich hebben genomen.,
bq particulieren heeft,
De inzameling
plaats door plaatselijke comité's, die onder
*''

"shzi

•'

leiding Van het

Binnenlandschj Bestuur

over geheel Indië zyn' gevormd.

"

,

■ '-.•'.•'

baard.er wordt.'

-..;

•

'"■,,_',

Het gïgotén aluminium is daarom bij de
inzameling slechts van secundair belang.
! Laat niemand dus 'denken,
dat .hg wauneer hg een.aluminiumschuitje koopt en
inlevert, doch zijn aluminium goederen behoudt, zyn „plicht" gedaan heeft..,
.Het gaat in de eerste plaats om Uw huishoudelijke aluminium artikelen, niets kil
deze waardevolle gave, vervangen.' Slec'hcs
wanneer U geen of weinig van dergelijk»
artikelen bezit, kunUU dóór het inleveren
van een schuitje toch Uw steentje, hydragen vpor dit» zoo bij uitstek; belangrijke
v!
doel.
j
:V/:i,ji. : r '. '"'.;-.' - :
geuit
vrees,
is,
de
wel
■Voor
die
dat de
van
'vervangingsmiddelen
aluminium■
'goedéren,' in het algemeen emaiile dus,
.belangrijk in prijs zullen stijgen, bestaat
■ weinig aanleiding. De overheid, heeft tot
■' heden'wel getoond, dat het haar met dé
maatregelen tegen ongemotiveerde prnV
,'
opdrijving ernst is, en dat /y bereid ep
in staat is, de middelen, die haar ter be' str'udlug daarvan ten'dienste staan, ten
volle tn gebruiken. Zij zal ongetwijfeld op
u£ prijïxiï van cmomö m uüió tijden uü'
zondere* controle uitoefenen.;
Waarom geen bauxiet?
Tenslotte moge een Vraag beantwoording
vinden, die van een. enkele'z^de-gesteld is,
,nl;': „waarom moeten wy aluminium goederen afleveren terwyl
Nederlandsch-Indië
over bauxiet, het erts, waaruit aluminium
wordt gewonnen, beschikt?" Op het eerste
*•'
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gezicht i 3 deze vraag zeer, logisch'ën lijkt
ae levering van grootere hoeveelheden bauxiet"meer. voor de hand te liggen dan ■ het
afstaan van aluminium in den vorm van
'
goederen'.'-'
Waarom dit laatste dan (och «Ie voorkeur /Verdient?'
'■/.—
.
Om de eenvoudige reden, dat voor.de
verzending van'bauxiet vier maal zoo,'■ veel ruimte noodig is als vooi- de verscheping van geperst aluminium, dat • een
' zeer lioogen graad van zuiverheid heeft.
v van
. Engeland is ons bij de inzameling
aluminium al maanden geleden voorgegaan.
Niet omdat het geen bauxiet zou kunnen
krijgen, maar wèl omdat inzameling , van
eluminium gebruiksvoorwerpen schëepsruimte, een der kostbaarste goederen in de
oorlogvoering, spaart.' ,
Om precies dezelfde ".eden heeft de-inzameling thans hier te lande plaats.
leder zy in dezen'zyn plicht Indachtig en
drage zijn steentje, in dit geval zijn aluminium pot.jes.en pannetjes, bij voor de Ne,-"■■.
derlandsche weermacht.
'r
■■■

>

~
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-

■.££:
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•

• In aansluiting hierop werd een doorsteek
gemaakt van de Wisselmëren naar de ■Geelvirik-baai, zoodat thans de tracé's.naa'r de
Wisselmëren zoowel vanuit het Noorden
als vanuit *het Zuiden bekend zijn en onderzocht worden voor. den aanleg van wegen. '
; .
;
•.:-.•.■•'/'
In Mei 1939 maakte van Eechoud zijn
laatsten tocht,, welke beoogde een bestuurspost te vestigen in de Zwart-vallei, doch
juist toen de nioeihjkheden in verband met.
stroomversnellingen, etc, waren overwonnen, \vas hét 10 Mei en maakte de oorlog
eèn einde aan dit exploratie-werk.
Het bericht van 'den oorlog ontving de
heer Van Eechoud op 10 Mei te omstreeks
6.30 uur 's avonds. Even later . was zijn
ontvang-toestel defect.*-??.. Den volgenden
morgen verzond idj, door middel van
een
transportabele radiozender, twee telegrammen: een naar den resident der Molukken
en een naar zyn echtgenoote, die in Nederland verblijft en het merkwaardige hiervan
is, dat beide telegrammen
uit het hertje van de rimboe verzonden
ztfn terecht..,

\

--

—

—

,-■»•...
gekomen !. -,
Er süfc aan dit exploratie-werk veel meer
.

Exploratie in
Nieuw-Guinea

.
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voorjhem
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■

geacht." ■ .' ■
]'•■':t--\.::i::•**".'•"., ■■"::moet er
.ten,
dat
De organisatie
hij
i.s'
komciï; want
;volle. icaard! Met een beetje tact; eén
Hoe
is
d'.-'
inzameling georgajAllereertt';
beetje. 'mseerd? lleeds.eerder werd gepubliceerd,
goedwillend hart e-n 'een 'klein
vienxchclijkhcid kunnen zoo\;c'el fatrpert dat de daarvoor in aanmerking komende be-

Juist daarom

dan' ook, dat, toen Piet

,

geergast.'
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.zoo met de, koffie, hoor!"
Piet is nu pas terug van een postje, waar,
hij gedurende veertien dagen niets anders
heeft gezien dan-een stukje land, een stukje zee en de wijde lucht boven hem, benevens da.i de militaire post, welke uit .een,
-paar .barakken beslaat. Een radio'was er
geen
niet, ook geen elcctrisch'lfclit,'ook
k
dagverblijf Waar je- een- poosje kon bijjarterj of zoo, het eenige wat er wel was i
i!at warld die vervlqeKte muskieten die cèüi
mensch het leven gewoonweg tot. eeij,hel
vaakten en, verder ec.-i stapeltje oude tijdschriften en wat boeken. Totdat.de schemering inviel zat hij dan maar net als de
overige .Jajlnép*!. die niet op.wacht ston
den-wat te bladeren, en letters te leien of.!.
hij haalde een..enkele "maal wel eens .een,;
pakje br.even te voorschijn om die voor de
'zpovéèlste maal'te herlezen, alsof hjj-'niet
elk" Woord dat daarin geschreven stond uit-,
het hoofd kende. . Êrieven van de oude
'vrouw in Holland, van wie hy nu, al geen
die \ God.
mauwden wat'gehoord >had en

""

-

..

■

sche gezinsleven. ■>■■>'
En toch .fcf er iets in Indië, dat men
|n„een land,, dat /oo vooruitstrevend is
en waar zooveel aandacht wordt geschonken aan : het scheppen van «lic
echt-llollandsche \feer, niet verwacht,
'namelijk tfat eeri heelr groep tnenschen
al* het ware 'geheel Ixïiten de samenleving staat
Ji." 1
ij)
■.
,De groep menschen, die,hier-bedoeld is,.
. zijivtmze militairen! Hoeveel er ook in Indië
verbetecd mbge zijn.. er is.toch'nog heel vee!
dat juist in deze tijden uit,erst*.wonderlijk
aandoet. Weet de burger hpc de i „Jan"
leeft?.-Vrijwel iedere burger heeft zoon,
echtgenoot, broer, vriend of familielid, bij
den landstormen, weet zoodoende welkten
• en' ander
tja, dat zal wer zoo zijn,, maar
hceft'men ooit zelf achter* dè schermen van
het soldatenleven gezien? Van zoon-of man
•heeft men alleen de heldhaftige avonturen,
en grollen gehoord <n
de aardige
men heeft een enkele. maal "met een blozend gelaat geluisterd naar enkele gesausd? verhalen welke' „onzp" mannen sedert hun
soldaat-zijn kond,en ilben. M>-t' een gevoel
van trots heeft men dé zijnen gadegeslagen
9 toen zij voprbijmarcheerden in hun
grijsgroèhe uniform, dat hun. zoo écht-manne-
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Er is een' tijd geweest, dat in Nederland
de tfonselaars de herbergon afliepen en daar
allerlei gespuis met alcohol er toe wisten
over te halen'om' een verbintenis té sluiten bij het koloniale leger.
Er is een tijd geweest, dat,men „het zwarin de familie" dat in Nederland
■ te schaapvoor-Wilde
deugen en voor Amerinergens
was„ naar Inóók
al
te'slecht
ka eigenlijk
dié' zond. —, in de hoop er nimmer meer iets
•',,
•
•■ 'van-teis vernemen.
J Er een tijd geweest, dat Indië een waar
toevluchtsoord was voor allerlei soorten ge 4
- lukzoekers en fortuinjagers;
4
Sedert.dien tijd, ' welke zoo heel Ver
"'achter'óns-ligt, is er in' Indië veel veranderd.'lndië. is geworden tot eien land, dat
! als koloniaal gebied zijn*weerga niet heeft.
.. * Indië is"modern, met
stedenbouw, zijn bioscopen, waar de allernieuwste
„talkies" draaien, met-zijn winkelpaleizen,
boulevards,' waarlangs
zijn schitterende
mijnheeV Y, de p.p. van-de groote firma X,
rondrijdt... Indië met
'in zijn
zijn steden-welke Klein-Parys wórden "genoemd, Indië met zijn 'volkrmien Europee-
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wel. én
land is. ook' wel
goed, maar tóch.,', er zit hem iets dwars,
-Vvat dit pr'eqjes js kan hij niet onder wopr*',>.".
den brengen'.
' Kijk; als hij zoo op zijn krib zit, dan gaan
zijn gedachten wel eens terug naar.den tyd

bevalt 'hém

EEN „TEHUIS” BUITEN

(

De groote -loterij

13426 ,38421
35118
ïfinnn
13092
26892
14426 )20900
24605
IUÖ37
15033
«gón 14330 34001
25658
14143. 36470
39979 ■ 32347
27460. r 19085 ,12951'
10770.
15178
37275
,12012 r. 18755 ' 26277
114 ',!'
28373
13799 39486 36912. 39
24019 ! 11567- 33007.
17854 204, r
32995
14133 ,15239
38981
17244
35250 26732 ' 174$
26880
24905 34144
34673 2010'»
19141' 31940
15596
35086 ' lsV.ft
31775
15427
269X3-14138
14391 .10764 .34308
14.612 1928S
36662, 22262'' 24550* 28627- 222QR
12279
19719- 32911
27365- 13662
25552
12064
38311 .13163
22627
32010
26796
14540
2569
J
26253
2003*
38697- 22630
17Q12 20301
'24779
39739 ' 14014
26745 . 10701
,

;

lieren doen ter voorkoming van onhoodige
ko&ten liet. best, hun aluminium "af të ieveren bij 4c" plaatselijke comité's die dan voor'
de verdere doorzending _zorg dragen, Veelal zullen door de comité's huis-aan-huis inzamelingen worden georganiseerd, .zoodat
het beschikbare metaal op 'gemakkelijke
manier kaït Worden afgedragen. In de uitzonderingsgevallen, datidit niet geschiedt?
wende uien Zich tot het betrokken comité.
Ook bedrijven," die slechts over kleine hoec
beschikken,.'kunnen van de tUfischenkomst der comité':» gebruik maken.
Welke voorwerpen.
De \T&ag is gesteld,'., welke a luni i n i u m-v oorwerpen 'moeten
"worden .i ngelev.er d, en of het
de bedoeling is, dat ooit voorwerpen worden
ii.geleverd, die moeilijk vervangbaar zijn.
Moeten ook nieuwe voorwerpen beschik-,
baar,worrïeri gesteld?
'Dit is een-van de vele .vragen,, die gemak-.
1 olijker t e stellen dan te beantwoorden zijn,
rn wel voornamelijk, omdat hierbij zooveel
van de subjectieve beoordeeling van
den
eigenaar afhangt, en van de,, omstandig.
heden, waarin hij verkeert.
Dwang is lot heden niet gebruikt; van
"een dwingende verplichting is tot heden
■'" geen sprake geweest, althans niet in de-«
zen zin, 'dat <Ic Regeering aan wien dan,
ook voorschriften heeft gegeven, het .voor
de oorlogvoering onmisbare metaal
in
te leveren.... De overheid heeft echter wel
■ duidelijk doen, weten, dat de Nederlandse lic wee.-macht aluminium-noodig hééft
en zij ..heeft een beroep op de geheele be-

38935
14378
11321

OPENLEGGING VAN GROOT
GEBIED
Wetenschappelijke, expeditie in
voorbereiding.

vast dan men zou veronderstellen. ! Het
betreft namelijk niet alleen het zoeken naar
tracé's voor den aanleg van wegen, doch
de heer van Eechoud heeft zich op al die
tochten ook bezig gehouden met tal van'
onderzoekingen, zooals die naar de
gesteldheid der bosschen, diersoorten, de bevolking, etc. Hiervoor heeft hij niet minder
dan 40 H. A. proefbanen uitgezet en tal van
höutmonsters-naar het Boschwezen" te
Buitenzorg opgestuurd.
Ook een grpote
collectie vogelhuiden werd naar de betreffende wetenschappehjke instelling te Bui:
tenzorg opgezonden.
Zijn werk beoogt in hoofdzaak het
voorbereiden der Wetenschappelijke
exploratie, het maken van kaarten dus, he»
vestigen vaa bestuursposten,
mogelijkheden onderzoeken voor den aanleg van" wegen, etc. Nieuw-Guinca biedt, zooals
ook
reeds eerier werd geschreven,
geweldige
mogelijkheden en er is op dit gebied. dan
•
ook nog heel wat te doen.
"

'

■

-Wy berichtten reeds, dat de commissa'J. P. K.van Eechoud, de
Nieuwbekende exploratie-leider
van
Guinea, momenteel in de hoofdstad vertoeft om besprekingen te voeren met betrekking tot de hervatting der exploratie
van dit gebied, welke sinds.he.t uitbreken
van den oorlog heeft stilgestaan;De heer J. P. K. van Eechoud, aldus
verder de Javabode wien velen hier
ter
stede zich nog .wel zullen herinneren vanwege zyn krachtdadig optreden in de affairé-Hamwyk (de massa-moord op Goenoeng-Sarie een vyf jaren terug), werd 1 in
October .1936 als afdeelingscommandant
van de politie overgeplaatst naar Mano.
■"•'.'■
kwari.
v'.
Toen reeds lag het in het' voornemen,
dat hy zich vooral zou bezighouden met
exploratie ten behoeve van het Binnenlandsch Bestuur en in Augustus 1937- deed
hü zyn, eerste verkenning, waarvoor de opdracht luidde een doorsteek te maken van
de Gèelvink-baai naar de Meervlakté.
Het ging hier, naar de heer Van Eechoud
ons in een onderhoud dat wü met hem hadden meedeelde, om het.maken van een verbinding over land tusschen bedoelde twee
punten, teneinde
indien mogeiyk
het vervoer niet meer over de Mamberamo
(de grootste rivier iri Nèderlandsch-Indib'
met een lengte van een 800 K.M., welke een"
gebied van enkele honderdduizend K.M.".
afwatert) te leiden, in verband met de
daarin voorkomende stroomversnellingen,
welke het .transport zeer bemoeiiykcn. Nadat de heer Varr~Eéchoud deze .opdracht
met succes in on ff veer-drie maanden'tijds
htfd uitgevoerd, h'.cvi; toch "dat 'een vervoer over de Unnsl "*.mo beter
da*ï
over land. In ieder' r-val échter was de
doorsteek 'over land to' stand gebracht en
hierover is een. uitgebreid rapport v'érsche'
ris van politie
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Wij meent'!! 1c weten, dat het plan bestaat om ook de wetenschappelijke ex*

ploratie binnen korten tijd ter hand, te
nemen. Hiervoor zullen
en
geologen
landbouwkundigen naar dit eiland 'worden uitgezonden, om alle mogelijkheden
serieus vast te stellen. <*'/
De heer Van Eechoud heeft thans opdracht gekregen om zijn sedert 10 Mei 1.1.
stopgezette exploratie weder met
kracht
ler,hand te nemen en hiervoor worden_ nu
gedan ook. dé noodigé voorbereidingen
tiofferi. Teneinde dit werk zooveel mogelijk
te bespoedigen, zal de „Knilm" worden ingeschakeld en aan de hand van de
'z.g.
vliegverkenning zal dan de exploratie-te-*,
voet worden ondernomen. '
Ook in regeeringskringen is men er van
doordrongen, dat de openlegging van ; dit
groote gebied met alle ten dienste staande
middelen en zoo spoedig mogelijk móet worden ter hand genomen. De .' moeilijkheden
hiervan worden zeker niet onderschat,
maar waar de verbindingen vergeleken nut
vroeger uu al een heel stuk zyn verbeterd
wij denken slecht 3
de onlangs totstandgekomen wekelyksche vliegverbinding
~

■

•VoóV de inlevering van grootere partijen
is een'spéciale regeling getroffen; particu-

aangeboren fijn-gevoel en> bezit tact.., voelen, zy beiden er'niet voorleens eén- Piet.
■Jansert te.' logeeren te hebben en hem eens
_ gedurende een paar'dagen te laten vergetendat hy zoover van huls' is ? ;: 'y'
'Als toen alles was goed gegaan, dan zou
nun zoon nèt zoo oud zijn' geweest als'deze
,Fiet Jansen.....-* Wie weet verdwijnt • dat
leege gevoel als Piet in huis verschijnt. ■
En mynheer Y.- daar- op die groote onderneming, in zijn huis is al,sinds maanden
niet meer. die'echte gulle, lach vaü vroeger
gehoord door dat gepieker over Holland:
Piet Jansen staat' te wachten i en . heeft
yloüe. verhalen, die door hun. ronde taal
mijnheer en mcvro'üw
weer zullen doen
schateren, j Mevrouw Y zet dan, j net v "als
„Tante Marie", een, lekker, kbp'je koffie en
"■
„laat het manvolk wel 'even alleen"...
Mede door;aandrang uit de ! burgerij
deed. het Leger'commando een stap in de
•goede richting door de oprichting-van'een
Kantoor voor ' ontwikkeling en Ontspanning ten behoeve'van'onze militairen. Zelfs
heeft' een kleine, groep „Jannen", dank zij
de medewerking v-an de. burgerij,' reeds
een toéhtje* naar de bergen 'kunnen maken.
Óp de burgerij, in al hare geledingen,
rust de aangename taak haar steentje bij
te dragen, de helpende hand uit tè steken
*•''
bij dit werk"
■
Vraagt „Piet Jansen!”
Onze- „Piet Jahsehs" loopen niet met,
hunne gevoelens te koop, ..maar dit
niet weg, dat.'zop de burgerij zich
■ neemt
spontaan opwerpt om voor de militairen
te-fungcèrcn als-„Oom en Tante", men
niet over gebrek aan belangstelling zal
behoeven te'klagen.'
Het .woord is-nu aan de burgerij! Zy overwinhe hare aarzeling en" neme het besluit
mede te werken aan het groótsche doel om
onze „Janrïen" voor -eén weekend of zelfs
langer een gezellig .tehuis aan te bieden:
na de eerste logeerpartij zal men bespeuren, dat men opeens een' heel anderen kyk
op het leger heeft gekregen en met graagte
de deuren openzet voor een volgenden lo-
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Vnnnpn thans *op
ryt.de WisNplmprpn
worde:)
.veel kortere n termijn. resultaten
verkregen. Deze vliegverkenning hangt at
van de -in werking stelling der Sikorsky
—-

toestellen op" de Groote-Oost-Mjnen

der

..Daarna moest 'de heer Van Eechoud' een '.Knilm"."
J.'''.
bcs'.'uurspost vestigen'in hét! gebied ,-derj • .-Ziodi t'*dc^ö'daar kunnen worden inge-.
VVisselmeren; Dit had In Mei 1933 plaats
legd, kdmen de thans gebruikte Grummansindsdien is daar een; bestuursambtenaar" töQStellen vrjj, zoodat '2U voor vorkenningsdoeleinden kunnen worden gebruikt.. •.
"
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