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Washingion, 28 Jan. (Aneta
Naar de «et-overwogen meenins
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van

énkel.»

zeer goed ingelichte Amerikanen alhier, zal
Duitschland'in April of Mei as. een inval
in Knsil.inil pogen te ondernemen, doch
Knuelan.! /al den aanval met Amerikaansche hulp afslaan en voortgaan
naar dé
overwinning.

Deze/rr.cening Is blijkbaar gebaseerd op
de jongste gezaghebbende rapporten,
nir
Europa;
Men meent, dat Hitlcr een luchtmacht
van 35.000 vliegtuigen zal
In*
cloUef typen, die nog niet in dienst zijm
Voor zyn actie tegen de Britsche vloot
ial hij grobiendeel» afhangen van torpeJovih-Rtuigen:'■:;.-.
:'■-;,;> 3

■
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■
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Het oordeel van Marshall

'..

Washington, 28 Jan. (Aneta United
Press). Tijdens een persconferentie' vóór-,
spelde Generaal Marshall, de Amerikaansche Opperbevelhebber, dat
Engeland
met materieelen sieun 'van 'Amerika
Duit», Mand kan 'verslaan. ■''
' ■'. *:..,
liy voegde, er aan toe, dat Duitschland
waar schijnlijk- in April' of -Mei den Inval,
zou wagen. Hij zeide dat het Nazi-offonsirf \i>or het voor jaar, naar verluidt, op
groot e schaal in voorbereiding Is

-

zal indienen, waarbij het denjPresiZ. Exc. Yoshisau-a.
de
dent verboden wordt, eenig deel van
weg
geven,
te
of
Fish, Republikeinsch lid van het' Huis j Amerikaansche'vloot
Batavia, 30 Januari (Aneta).De leider
van Afgevaardigden, : . relde dat hg reven ! convooien naar, de oorlogszone te zenden
amendementen op de „Aid for Britain"-','zonder toestemming van Let Congres, .i der Japansche missie voor -de handelsbesprekingen Z. Exc Kenklchi Yoshizawa
recipieerde' gisteravond ,te zijnen huize
aan het Bisschopplein op een cocktailpartij
voor de pers. De gastheer, bijgestaan door
den consul, den heer. Kotani en zjjn beido
secretarissen, ontving de Nederiandsche en
VOOR DE ATLANTIC-VAART.
buitenlandsche journalisten, evenals land-"
New Vork; 28 Jan. (Aneta-Reoter).'Een
genooten, die hier te lande voor publicitéits- aantal opgelegde'. Amerikaansche koopwerk vertoeven, in den ruimen achtertuin. vaarders zal tn dienst worden gesteld voor
Z. Exc. Yoshizawa was uitermate ver- de Atlantic-vaart. ■_.■•
3" w
heugd over de tegemoetkomende ontvangst,
De United Stat es Lines stellen vijf sche»
hem overal te beurt gevallen, én hoopte, dat
pen in dienst op do route naar Engeland.
spoedig de onderhandelingen zouden kunnen
aanvangen. Hij verklaarde dat hij, als zijn
tyd dit toelaat, ook reizen over Java' en OPSTANDS-LIQUIDATIE.
(Aneta United,
Boekarest,
23 Jan.
Sumatra wil ondernemen, en.betoogde, dat
;
Londen,'2B Jan. (Aneta-United-Press). Economische des- het doel van zijn missie is zoowel wegne- Press). Zeventien leerling-vliegers te Braaller, misverstanden als een vlotte eov zijn tot .gevangenisstraffen van . drie
kundigen onthulden een,plan tot Brilsch-Amérikaahsche samen- ming
afwerking van de economische' agenda.
tot tien jaar veroordeeld wegens deelname
Werking in de .vorming van een economisch oorlogsfront tegen . De 'receptie had eerr aangenaam verloop. aan' den, opstand.
De heer Yoshizawa stelde zich open voor
Dit is de eerste officièelé aankondiging
alle'vragen, die bjj persvertegenwoordige--a van'vonnissen welke thans worden uitgesproken" in geheel RoemenlS.
mochten rijzen.
züllèn aan alle
Indien' het "plan*
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en Amerikaansche havenfacilitei-
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DE BRITSCHE
campagne in Afrika
Londen, 28 Jan. (Aneta-Rcuter)".' Het.
Deutsches Nachrichten BUrq verneemt
uit Rome dat de berichten dat Grazianl
als opperbevelhebber in-Lybië is vervangen in gezaghebbende Italiaansche • kringen worden tegengesproken. ■
,

Bevredigende operaties.

Cairo, 23 Jan. (Aneta Reutér). De Brit-*
sche operaties hebben aan allé vier fronten
Een
in Afrika een lievredigcnd verloop.
communiqué van het Britsche "hoofdkwartier meldt:,

•

'_.'•-

'

Lybië: De concentratie van onze troepen in het district Derna duurt voort.'
Ery i h r-e a: Terwijl de concentraties
in de districten Agordat en Barentu bevredigend verlaopen,: blijven onze mobiele
troepen cc uit Umm-Hagar terugtrekkende
Italiaan 3che troepen* achtervolgen.
Nog
honderd gevangeren zijn gemaakt waardoor het totaal op 1200 is gekomen.
Ethiopië: De situatie ten Oosrsi'
van Mctemma is ongewijzigd. •"

m pakhuizen in Elbasan en boekte verschillende voltreffers, waardoor groot e schade
werd aangericht en het doel in rook gehuld
was toen de raiders wegvlogen.
Britsche vliegtuigen vielen spoorstations
in Keren en Aisha in Italiaansch OostAfrika aan, 115 kilometer ten Zuid-Westen
van Djiboeti, en een spoorbrug in een weg
ten Oosten van 'Adarte. .
De Weg werd getroffen, en de bommen
vielen vlak bg de brug.
Voorraden en pakhuizen.te Assab en
verspreide vijandeujke vliegtuigen te Gum
verden gebombardeerd.
Britsche jagers voerden offensieve patrouilles uit zonder eenig vyandeUjk. vliegtuig te ontmoeten.
Een landingsterrein in Apollpnia (Lybië)
werd 20 Januari aangevallen en gisteren
opnieuw gebombardeerd.'
. Van alle operaties zijn alle Britsche vlieg'

tuigen veilig

teruggekeerd.'

Tokio, 28' Jan. (Aneta Domei). Tijdens

Voorstelt.' Nederiandsch-Indië „met

eerlijke

diplomatieke middelen" te 'overtuigen van
de-wensehelijkheid van een economisch.iccoord.mer Japan.
"fijff
Terwijl hij verklaarde,'dat Ce
Neder r
la ndsch-Indische autoriteiten onderscheid
maken Un nadeele van Japansche • Immigranten en ondernemingen, was Slatsuoka
het niet eens met een, suggestie van • een
interpellant, Kojiro Tsutsumi, dat de heer
Yoshlzawa uit Ba'avia zon worden teruggeroepen. Matsuoka gaf toe' dat de Xeder*
landsch-Indische autoriteiten In het verleden dikwijls geweigerd' hebben, Japansche
verzoeken Jn té willigen'die „volkomen redelijk" schenen, en haalde, de' 23 Januari
door Z.-Exc. Dr. 11. J. van Mook afgelegde
verklaring'aan dat negentig' procent van
den 'Neil»»rlandseh-Indisrhen handel plaats
had met andere landen dari. Japan, hetgeen
volgens F-pr: de Japansche verzeker big, dat
onderscheid wordt gemaakt ten ' ■ nadeele
van Japan, „staafde. V". " ."\

Maisuoka voegde hier aan toe:
„Daar Nederlandsch-Indië thans echter
h geplaatst voor een drastische, vermin'lering van zijn export naar Europa, terwijl
landbouwproducten niet lang kunnen Horden opgeslagen,' geloof ik dat hel! nieuwe
markten moet zoeken. Ik geloof, dat Xeder;
iandsch-lnüië onder deze omstandigheden
zal beseffen, dat het een of andere overeenkomst met Japan moet sluiten". '
.

•

„JAPANSCHE EISCHEN”.
Moskou, 23 Jan. (Aneta-Reuter): Radio

een• Associated i Press-bericht
Manila, bevattende' eischen. Van Jariep.

om uit
pan aan .Nederlandsch-Indië, namelyk ecoKaapstad, 29 Jan. (Aneta Reuter),, De nomische concessies van uitgebreid karak•/>•
\
Kuid-Afrikaansche règccring nam aan, jrt- ter: *'~\
■-/;,'; ' >
r
dcrdak te verleenen aan 20.000 Italianen 1. vrye exploitatie in de Buitengewèsten;
&iq in do- YVestwoestijn gevangen werden, 2. .het recht tot verlenging van.een regelteneinde de schepen uit te sparen die noomatige, luchtlrjn naar .Indië met volle-'
dig rjÖn, om hen naat Britscli-Indië te ver'.'-.- dige meteorologische voorlichting3>-.
voeren.'
Britsche re/geering- betaalt alie ■3. 'Visschèrij- en tnünbouwconcessies;"_
Itali-aanschSq msflilarid: kosten. .'•De
•-...-"
4. 'Exploitatie van onontwikkelde gebieden
Onze patrouilles waren weder actief.
met Japansche arbeidskrachten;
De toestand in Ethiopië.
vergunning voor Japansche doktoren
5."
NU
CIANO NAAR HET FRONT IS
Khartoem, 28 Jan. (Aneta Reuter). De
en tandartsen om zich in Indië te vestoestand in het .binnenland van Ethiopië is
tigen;New York, 28 Jan. (Aneta Reuter). Ds \\
C.
zeer ernstig. l Een sterke Italiaanschs troe- Romeinsche correspondent van de • „New 6. wijziging "van de thans geldende bepapenmacht is aldaar geconcentreerd. Delta- YorkTinies" verwacht,
lingen op de import-contingénteermgen.,
dat. Mussoü.ii
lianen hamen tot dusverre nog geen maatvoortaan
Buitenlandsche' Zaken cal beheeAssociated Press'-'levert het. volgenderegelen' om -de ongeveer achtduizend ItaU- ren nu Ciano naar het front is. '
commentaar
pp deze voorstellen:*.
•ftansche kinderen te evacueeren.
Inlichtingen welke ons bereikten, toonen
Het werk van de R.A.F.
san dat de agenda van Yoshizawa waarBRITSCHE O-BOOT VERLOREN.
schijnlijk niet gunstig' is ontvangen door de
Cairo, 28 Januari (Aneta Reuter). De
Londen,
Jan. (Aneta Reuter). -Offi- Nederlandsch-Indische • autoriteiten in \'er\R.A.K.-bommenwemers zetten gisteren hun cieel wordt 28gemeld.dat
de Britsche' O boot band mét .het veel te uitgebreide karakter.
aanval op vijandelijke opslagplaatsen voort,
is
als verloren moet
t<jd
„Triton",
over
en
'
en op landingsterreinen en verbindingsDe'correspondent wijst er 'op dat'meer,
(
malen reeds het standpunt „dei 1 'Nederunies in Italiaansch Oost-Afrika, AlbaniS worden beschouwd. ' ,
„.en Lybië, aldus een RA.F.-communiqué van'
landsch-Indische regeering bekend gemaakt
ANTONESCU IS ZIEK.
is, dat hierop neerkomt, dat''geen speciale
.Belgrado,-28 -Januari
(Aneta-Reuter). 'behandeling voor eenfgerlei natie toelaatbommenwerpers voerde een
Een'groep
'■''
baar is.
V"'r".
nieuwen aanval uit op militaire 'gebouwen, Antonescu hjdt aan influenza.
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Gevangenen naar Zuid-Afrika.
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| „Londen, 28 Jan. (Aneta Reuter). Willkb
New York. 28 Jan. (Aneta Reuter).
bezoek
aangehaald door. den i 1 esloot 'een eersten dag van zijn
correspondent, van de aan Londen met een rondgang door schuil»
„New York Tim-s", "verwacht men, dat kelders die kort voor twaalf uur midder. ■
Clay Williams, gewezen President van de nacht begon.

gens
berichten,
Washingtonschen
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„Staakt het vuren!”
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Engeland

fabricage?

Matsuoka wil Indië „met eerlijke
diplomatiekemiddelpri” overtuigen
*

Amerika's vertegenwoordigers in

Waarheid of geruchten-

-.'

een plenaire zitting van de
Begroot in gscommis.-.ie
van
het
Lagerhuis
verklaarde
zal
Maisuoka dat de Japansche regéering zich

National Industrial Uecowry Board,
worden benoemd tot Amerika's eersten
gezant in Londen.
Verklaard wordt, dat' zgn benoeming
over enkele dagen bekend gemaakt zal
worden. legelijk met die-van John G. TVi".::/■
nant tot ambassadeur.

onbekende bestemming../;
Gemeld wordt, dat er een toenemend.elev
ment is onder de Italiaansche aristocratie,
dat machtsherstel voor de monarchie en .'omverwerping van het fascisme bepleit.
De .vrees van den Duce voor invloed,, dien
dit element op het leger zou kunnen heb*
ben, ligt
naar verklaard wordt -r- achter
de overijlde zending van Duitsche troepen.
Het bericht besluit' echter met de mede»
deeling dat het te optimistisch zou zyn, op
dit oogenblik een werkelijke anti-fascisti•■.I sche, opstand te vprwnrhfPTy

New York,, 28 Jan.' (Aneta Reuter).
Volgens diplomatieke functionarissen op
den Balkan, aangehaald doorjden correspondent van de ' Central Broadcasting
System. in Bern, hadden j- tenrijl de
feitëüjke ongeregeldheden in," Noord-Italië
aldaar arrestaties plaats
geëindigd zijn
óp grooté schaal gedurende tenminste een.
week door de Italiaansche politie, de ItaDemonstraties .... tegen de
liaansche geheime politie en de Gestapo. .
Amerikaansche berichten.
Verklaard wordt, dat vele arrestaties
United Press seint uit -Rome. dat massaplaats hadden tusschen 21 en 23 Januari.
nadat eiken morgen,over een portret van demonstraties tegen de Amerikaansche beMussol ini strook en waren geplakt met'de richten inzake relletjes in Noord-Italiaan-'
woorden: „Waarom, pleeg je geen • zelf- sche steden plaats hadden te Milaan, Turijn en Vorona^"
;•"■•""'
>■
moord?"
"i25.000 leden het Milaansche Fascistlscne
De verspreiding van opruiende pamfletten en activiteit van straatredenaars trok-, Front verzamelden zich voor het hoofdkwartier, en riepen: „Leve de As! Leve
•■
ken de aandacht der politie. V
Na de'jongste ongeregeldheden te Milaan Uussolini! Leve Hitler!"
Gejank en gehuil volgden te Milaan op
werden ongeveer honderd personen s geCe kreet: „Waar zgri . de Amerikaansche
*.'
arresteerd.
;
Vj
Op 23 Januari werden te Milaan pam- correspondenten die deze demonstratie' ver;,
•■. ■■, fletten verspreid met het opschrift:. „Weg slaan?"
Te Turgn verzamelden zich 15.000 Fasraét Duitschland!",
waarin er bij de bevolking op aangedrongen wordt - zich goed cisten voor het hoofdkwartier, Hitler en
te houden. „De Koning en Badoglio zullen Mussolini toejuichend De federale sécreta-,
ris Gazotti verscheen op het balcon om de
u bevrgden!"
Te Triest moet in een kazerne een ge-_ Amerikaansche berichten aan 'den kaak te .
vecht plaats gehad hebben tusschen Zwart- stellen.'
Soortgelijke protesten hadden 'plaats ;e
hemd-manschappen en officieren. In dezelfde plaats werden mannen en' vrouwen -die Verona.. '"*'...
■"..■' '■' -■•'■'
voor een bakkerswinkel demonstreerden als
défaitisten gearresteerd..
,'■:'
Een ander'bericht zegt dat de .laatste
twee dagen deserteurs over de Zwitsersche
grens gekomen zyn.
.' Een telegram uit Belgrado aan de „New
York Times". meldt dat het Duitsche leger
«in Italië te, Milaan en Turijn de controle
overnam ,over de censuur en het verkeer,
Londen, 23 Jan. (Aneta-Reuter). Radio
en dat de arrestatie 'van ..verdachte óffi : Athene meldt dat het
'Italiaansche tegeneieren en' zwarthemden" voortduurt. .
offensief slechts tot zware
Italiaansche
Via Radio-Ankara-vertelde een corresverliezen leidde, töt verspreiding der Itapondent van de National Broadcaitihg". liaansche strijdkrachten
«vooruitschuiSystem van ernstige onrusten Italië, waar ving der Grieksche linies.en.
velen openlijk de fouten der regeering be:
Het Grieksche offensief duurt voort.
spreken. Deze inlichtingen Zijn afkomstig
uit onberispehjke bronnen.'
Italiaansche tegen-aanvallen.
Reuter, speciale correspondent aan het
Waarschuwing. front
in Albanië meldt dat het Italiaansche
Wat Batavia zegt.
(Aneta
Reuter)., Er offensief aan het noordfront tusschen
28
Jan.
Londen.
d3
'wordt op gewezen dat de meeste bericliDevoli
en
het
Ochrida-meer
heden
in
bij»dê
Nederkracht
Aneta-Batavii-informeerde
teji inzake relletjes in' Italië
afkomstig is toegenomen. De Italianen
gebruiken
landsche delegatie naar de juistheid van dit
zijn uit Belgrado, en het wordt mogelijk steeds meer vlanunenwerpers, doch desondat
de
werd
medegedeeld,
telegram, waarop
geacht, dat deze zijn geïnspireerd door de danks werden zij overal teruggeworpen.
afspraak
de béide delegaties isDe
Duüschers, die een dergelijke methode artillerie bulderde den gcheelén dag.
den
vorm
slechts in onderling overleg en in,
Het
reeds eeroer toepasten.
gebruik der Italiaanscnc luchtmacht
ter
van een gemeenschappelijk communiqué me»
Relaas van Amerikaansch ondersteuning der troepen en voor aanvaldedeelingen te doen, aan welke afspraak z\j
len op de Grieksche verbindingen in
commentator.
zich van haar zyfle houdt.'
da
achterhoede was vandaag opvallender.
2S
Januari
(Aneta"
Reuter).
-Londen,
naar
overigens
„het
reeds
<Aneta verwijst
troepentreinen • stroomen .gestabekend standpunt van de Nederlandsché re- „Duitsche
METAXAS ERNSTIG ZIEK.
geering,' -dat inhoudt," dat, geen discrimi- dig Italië binnen via den Brenner, en beBoedapest,
28 -Jan,
natie, ten gunste van wien ook, mag plaats langrijke besprekingen zijn thans te Rome '(Aneta
Pres-.).
"gaande
tusschen
de
Duitsche
en
ItaliaanUnited
•
hebben. ' ■
..'•-'.
■■~,''. ■
Volgens
privt'-inlichtii
he
generale*
se
staven/'
aldus
de
AmerikaanVoorzoovef in deze'voorstellen eên düide-,
commentator Martin Agronsky, heden gen uit Athene 'Is 31ehjke'afwijking van dit standpunt besloteri schfe
Ankara voor de National' Broadtaxas ernstig ziek.'
vanuitI.'gt,- kan 'geen reden worden, gezien waarom
.Volgens de> laatste
voor
Amerika
spre.kcnd.cn'
castihg-System
:.'
,■»
het thans zoif worden gewijzigd..
melding, makende 'van wat mj noemde een .berichten was hedengeverifieerd bericht, dat uit onberispelijke avond de torstand let*
diplomatieke bron uit Rome'te Ankara, is "beter.•' na een, operatic
, -'
■ontvangene»
gevolgd door bloed,f*
Volgens deze bron- Is de fascistische transfusie, welke 23
party bezorgd over de, vrijheid, waarmede Januari plaats had. De
het publiek. thans 1'de regeering durft te aard van de "operatie
men'begint-te.vreezen wen!" niet' onthuld.
De wapenstilstand tusschen
beqritiseeren,
Premier Metaxaa.voor de loyaliteit van het Italiaansche leger.
Thailand en Indo-China
Het bericht meldt dat in de industriegebieden in het. Noorden de,bevolking .open- DUITSCHE KOOPVAARDER AAN DEN
. Hanoi, 28' Jan.
GROND GELOOPEN.
JAneta Domei). Officieel lijk spreekt over de fouten der regeering.
wordt gemeld dat hedenmorgen het aig-' .Verscheidene spontane demonstraties in
Madrid. 28 Jan. (Aneta Reuter). Èen ;
uur de straten van Rome worden gemeld
naai „Staakt het vuren om tien
tegen Duitsene keopvaardcr van ongeveer 3000
langs het'gehéele front van -Thailand« en Duitsche soldaten in uniform. Óók wordt do tons, die i— naar verklaard wordt"— den
■•«
Indo-China weerklonk. ,-t
verdwijning van bepaalde AUantic bevoer, Is op «én eiland nabtf Vigb
Uit' Bangkok, wordt gemeld, dat Prins fuctionarissen van het Ministerie van in èen t><orm aan den grond geloopen.
De.
Varnvaidyakara,
adviseur"' voor Buiten- Buitentanójßche Zaken gemeld, voor het naam Van het schip werd niet onthuld: Metlandsche Zaken, leider
is der. Thai- meerehdeel behoorende tot de aristocraten hulp van een -Spaanse}» kustwachtvaartulg
delegatie
bij . de besprekingen tusschen [ en militaire gezinnen, die
verdacht waa .het in staat, de haven Marin te
■
Thailand-en, Indo-China ie Tokio..
I lauwe sympathie'voor hét fascistische re- V.er., tnsx het zzi «orücu hensteid. berei,

ten in de geheele wereld «worden ontzegd en zullen Duitsche.fondsen in de Yereehigde Staten worden bevroren, wat *de Britsche
blokkade veertig procent effectiever zou maken. •'._
"Hét plan zou uitbreiding van hef Amerikaansche üitvoerver-guhningssysteem meebrengen, dat dan zou -worden toegepast op
allen uitvoer van belangrijke grondstoffen naar de As-landen*

ISER

,giem gevóeleb. Zjj aanvaarden uitnoodigingen van verschillende ledenvan het corps
diplomatique en verschenen noqit Als navraag werd gedaan, luidde het antwoord,
dat zjj plotseling waren vertrokken 'met'v

,

plan

v

die voor de.As varen, Britsche

.

INTALE?GS

...

i

nieuw

heeft hevig geleden

-onder*de Duitsche
de
golven
bombardementen, tóen
vliegtuigen, van, het Lu ftde
icaffe. moordende bommen over dé Maasstad uitwierpen.

■

|

-•"

ECONOMISCH BLOK
TEGEN DE AS?
Een

Dit nummer bestaat uit drie bladen

Administratie Telefoon 1600

en

V

'

Amendementen van Fish.

MEDAN

April of Mei?

Washington, 28 Jan* (Aneta-Reuter). Getuigenis afleggende over de Lease and Lend Bill
voor.de Buitenlandsche Betrekkingen Commis-,
sie uit den Senaat, zeide Morgenthau o.m.r
„Wanneer dit ontwerp het Congres niet passeert, kunnen de Britten niet doorvechten. Het
is aan het Congres te beslissen of Engeland,
Griekenland en China den wedstrijd zullen voort'.".''> ?:
>
zetten.'*
■■?-',:■:.■■'.> '■'"'■■ C\
Morgenthau verklaarde voorts, dat Britsche
burgers een regeling troffen om binnen twaalf
maanden alles wat zij bezitten in de Vereenigde
Staten te verknopen om oorlogscontracten te fiMorgenthau.
nancieren. Hij zinspeelde' op. de vermindering
.* van Britsch goud en andere activa
in de Ver•.,,•■
ecnigde Staten en zeidedat hij in gedachten een tijd geleden de
Britscheschuld aan de Vèreenïgde Staten,voortepruitend uit den
grootén oorlog, afschreef.
*.V
;;ï

-

„De Inval” in

recipieert de

Morgenthau

h. VAREKAMP 6 Co.
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zakelijke'onderhande

.
..
iingen.mct Japan.
be•
Nederlander
denkend
normaal
Elk
sef t dat er tusschen Indië en Japan.op vol»
komen natuurlijke wijze steeds •belangruxe,
' .
handelsbqtrekkincen moeten 'ontslaan, en
hij voorziet dus dat deze in de tockoniét
.
nog zullen toenemen.
H :i beseft büitèh'dicS dat.»beide
zoolang
:
jdaarian voordeel kunnen trekken
• de natuur geen geweld gedaan /wofdt en
verplichtingen op
*-•■•"
t -een van beide partijen
economische Jeeigen
rich neemt die zijn
.ven zouden schaden-of belemmeren.
*■
Wanneer er dus 'een' aangename, ver,
irouwenwekkende sfeer'zou kunnen worden
*. geschapen,* waarin
men «ütander zonde" argwaan zou kunnen tegemoet treden, dan
aanwezig *yn waarzouden'de
in het gemakkelijk ia om tol aaien te ko»
'
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eveneens

Radio Oranje

:

'

'

Batavia,- 29 Jan.;*(Ancta)' Radio Oranje
zond in jtk n afgclbopen nacht ech toespraak
uit van «en landgenoot, die kortgeleden uil
Nederlandsen Indië. in Londen ia
gearn
'~....:
"
Het wjl ons echter toeschijnen dat
.;
veerd. ,
in Japan nog ajteeda den goeden weg naaf Spreker'ZCide'onder meer: „Twee maantien gateden verliet ik Nederlandsen Indië
dit doei niet weel te vinden.- v .;* ;.via Amerika'na.ar Londen te gaan. Ik
om
Zeker wij kunnen ojjb verheugen wanontmoette vele Nederlanden». Ons volk is
neer Matsuoka «egt dat hij: een'
zijn oud? traditie trouw gebleven.. overal
• met eerlijke diplomatieke middelen fil . be;. zijn Hollanders die verbonden blijven met
'
reiken; maar wij moeten ona toch waarlük bet vaderland.
Dé
N'tcrlandera
'buiten
het. bezette vaniet al të~ luidruchtig aan de blijdsehap derland zijn vol goede verwachting dat de
'.«v«rgev«is'nadei»aal hieruit zou kunnen ty'A komt dat,Nederland zijn vrijheid .en
Wijken dat wij eerlijke, diplomatie van Ja- zelfstandigheid herkrijgt.Dat ailcsvjivat gy in het vaderland beleefd
pan ala ic_ts zeer'bijzonders beschouwen.
hebt
en nog ondergaat, tijdelijk is, staat enhandclsbe.
dat
wij
■ En bovendien meencn
omstootelijk'
vast.' Daarom, kunnen: wij de
'sprekingen: die in de diplomatieke sfeer k'racht_ behouden
om te werken voor
den
komen te staan b>j ons/nief de beste kans' v.ederopboüw van het vaderland. v '
.voor
van slagen- hebben, zelfs al houden wij ; In: Amerika neemt de belangstelling
•Jen Nederland steeds toe, si
'j-,
vervelens
toe
ü
met
de
.
rekeüüag
tot
geen
..Men
dat
de
moed
en
ziet
Nederlandscbe
pers
i herhaalde onaangename Japansche
volharding niet slechts •historische waarden
stemmen en uitlatingen als die van" den zyn. Jn Amerika worÖt zooveel mogelijk geheer Tsütsumi, die de jegens ons onkiesch» daan om de strijdl te helpen winnen^'
Te Londen >yorid ik de Koningin en -'.e
opmerking'maakte dat de heer Yoshisawa
Nederlandsch? regeering werkend voor het
'uit Batavia moest worden 'teruggeroepen. herstel'en
den
van. Neder-'
wij dan'daarnaast lezen-dat do land. Indië zal 'gelukkig zya daarbij" te hel■■■ ■'■
' :^k; :-^;'
;■.
Japansche vertegenwoordiger by de onder pens-; w;/.'
■..''
is
te
Het'
constateeren
verheugend
hier
een.
op
■ "dat
handelingen <te Batavia zich
even enorme slaJ is
nog.
altijd
Londen
een
teer sympathieke wijze introduceerde, dan als .vroeger.-'.'De ontwikkelingen van
de
; gevoelen wy dat "er een tegenstelling
laatste 'maanden, doen de goede verwach.weer verwarring brengt juist daar.,-waar tingen (Joenemen.'"'
_van
1 Voorts sprak hy' over het medeleven
klaarheid vertrouwen moet wekken. ■
Chineezen" en
Nederlanders,.lnlanders,
ae
is.
bekend.
Het Nederiandsche standpunt
andere bevolkingsgroepen" met het bezette
Wij zullen in geen geval afwijken van moederland.
er aan 'toe
Hsj "voegde
„Het leven is nog normaal, voor zoo-_
het principe dat al on*e handelingen be-,
•
-gever-dit mogelijk ,is. Er is nog niet
~' paald worden,van het standpunt*vah <Sen
vochten, doch het leger is op volle sterk"volkomen 'Nederlandscbe. souverciniteit, te, en wy 'gevoelen ,ons' in oorlog.
En dit sluit uit . elk toegeven aan
Hy besloot met de woorden: 0
"al wat als diplomatieke druk zcü worden
„Wij Nederlanders buiten Nederland'gevoelen ons meer dan vroeger met U ver'
mecnen ' dan ook dat, -het bonden. Wy bhj'Ven éénf'
.Wy
De „nieuwe orde”.
zeer goed zou zijn als men te Tokio de on
aan
Verder was de» uitzending gewijd
, derhandelingen
met Nederlandsch Indiï.
betéekent
dit?De
de „nieuwe orde". Wat
buiten de politieke sfeer, zou willen plaat- Duitscbers wenschen Nederland te plunderen, doch zoo. dat het volk niets merkt.
'ten ch tevens'het uiten van' suggestje'De onderdrukkers zeggen;, „Een van de
ten', nave klachten alsof
belemmeringen van de Eurppeesche'samen
van Japan discriminaties zou tof
-, lïêele
werking was" het vrije geld en het devie.'.
passen, wilde nalaten. '
zenverkeer. De Hollanders verkochten hun
Wy begrijpen psychologisch beschouwd botej" liever aan Engeland. Als de onizet
betaling
dt houding van-de Japanners die in groote' maar groot genoeg was, "de
van
toe,'aldus
deed
er
de
bewering
niet
"moeilykhecrén verkéeren ch uiteraard gaar.' "de
Nazi's.
ne allerlei problemen'in hun voordeele opDoch dit is rfict zób. Engeland betaalde >
gelost willen zien,- volkomen. Maar als zij voor. het gekochte, de Duilschers daaren-"
•van hun kant *ijvdew onderhandelingen--met-" tegen wilden alles op de „clearing" boede
wat ,hebben de Hongaren.
Nederlanders gunstige-resultaten wenschen ken.'En
de
Nazi's
Slaven,
Roemenen,van
de
Joego
i te verkrijgen, dan moeten zij ook iets'weten ontvangen voor de geleverde goederen?
aspirine,
van ons karakter.
De Daitschers dringen bun
jlextielgoederen
cén
kleine
hun
maar kenschetsende open- hun radiotóestellen'en
En
.". laring'vkn
een= byzonddrheid waarvan' de uit Duitschland op. «<«4**a'iflKp4io*aMia
hen leeg-_
Thans wordt Nederland
beteekenis den vreemdeling licht ontglipt
zoo hij al met he't teit bekend zou zy'n, kan
. Dit is de „nieuwe orde".
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vliegtuigen kort na het invallen der duisternis gedurende een wijle.in de, nabijheid
van twte.steden in West en Zuid-West-..
Engeland waren, en een in Zuid Wales.'
Incidenten werden niet,gemeld. De rest
van Engeland wai vrij van raiders *n tot
Heden, 29 Januari, •vroeg* in 4,-n morgen
•
was er geen "luchtalarm in, Londen.

•

~~

::

.»

Nader, wordt gemeld, 'dat
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dat de v'.teschkeur geen half, werk zal zün,
hét' abbatoir een goeds

Stadswacht

Persathj Ie team

.6z DJ^V\^;^vi;^ ;^ -.•:■,;«.:;■>•.
7: Ambachtsschool ■
8;

.erop wijzende dat
1
outillage 'heeft

' ■■'

.

•■

A.V. „Sparta_"

'•"
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12:, Juliana le' team ■:■,
13: St. Joseph Ie team
.I*;' A.V. Khalsa'
15; Juliana 2e team

'.

?

16:
17c

'

-

W'-''*'

Ivoorno

■"'-',
.
De Trekvogels ■
>

~

18: •Go Ahead
Eventueel nader in
...

;*■'. met het abbatoir én de laboratoria achter

"

:

..

te. boeken'' insebrjj-

. •
de hand, volkomen voldoet.
De heer Söele i m a n vroeg iniich
en. hooger krijgen.
tingen over opleiding.
Door, deze uitgebreide en over het al'De heeren • Nico 1 ai en Va q der
gemeen sterke deelname is het zeer moeiLe e dankten voor de.woorden bij hun inlijk zich aan voorspellingen te wagen doch trede gesproken.
'..
.
wy kunnen wel zeggen dat» er eenigezeer
vergadering
ger
acht
werd-de.
'Om half
sterke pioegen
deelnemen:
Allereerst sloten.
schreef de.A.V.Khalsa —dè
bekende
Britsen Indische vereenigmg
Wederom
met een zeer sterke ploeg in, doch daarte„VAN EEN
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genover zien wy de combinatie ploeg van
~De Trekvogels" en het 'le',team van

SPREKENDE GELIJKENIS

\

van
„Persathi", terwjjl ook de . teams
„Sparta", ,Go Ahead en Ambachtsschool
niet te onderschatten zyif.
Verschillende
.geheel nieuwe combinaties, die ' evenveel'
ge-»
verrassingen kunnen opleveren, 'zg'n
vormd, zoodat het onmogibjk is.de sterkte te bepalen, van. deze'nieuwe ploegen.
Dat er echter bard, zeer hard, voqt de
eer van de winnende ploeg te zijn,.: gevochten zai worden is .zeker en, het. zou
-

.

geheel niet onwaarschijnlijk "zijn als
de
beslissing pas in de laatste meters van
de race zul vallen. Al oij al een inten.sontmoeting, die goeden snijd te zien.
zal geven.
'
'
.'
"

'

>

Deli tabak in Holland

GEVOLGEN

Eenige maanden. geleden werd. door den
Lan draad te Padang Pandjang een zekere
Rasoelin tbt 20 jaar gevangenisstraf veropzienbarende
oordeeld, 'wegens de toen
moordzaak in kampong .Penjalaian betreffende het doodeüjke, schot; in den nacht.,
Rasoelin heeft kans gezien uit de gevangenis te PadaEg Pandjang te ontvluchten en de Politie is nog altijd doende hem
op\het spoor te komen, aldus de Sum.
-

,

•

Bode.
'■•■.. mM
Ben zekere Sirad, uit kampong .; Goenoeng Padang Pandjang, oefende ih vkamMaaggani,
pong Air Batoeng,- dicht bij
net eerlijke beroep van houtzager uit. Hg
zaagde aldaar dé door hem gevelde, toodezen
rnen tot planken en toen Mj met
'zageea
politieagent
bezig
waai
arbeid
hem Hg keek Sirad aan en nog eens aan,
en kreeg argwaan. Hg haalde het portret
voor'vluchtigen moordenaar
van. den
verRasoelin te voorschijn en maakte
i
gelijkingen.
Het kon niet mis zijn, het kon-niemand
anders dan Rasoelin zijn. En zoo gebeurde*
het, dat Sr de arme Siral door dê .Politie
naar Soeliki werd overgebracht, aldaar 1
dag en 1 nacht aangehouden en
geleek öp
werd, omdat hij zoo sprekend
A

Wg ontleenen aan het „Alg. Hbld." van'
'
'-■■
fc
13 Juli:
Gisteren lagen in Frascati van de Deli
Maatschappg, 5f 75 pakken Sjimatra ter beDe .uitval der 4 zandblad-lazichtiging.
dirigen met hunne uitschotpartijen waren
zeer bevredigend.'Över het geheel waren de
tabakken .dunbladdig en llchtsoortig, zulks
vooral wat de hoofd-ladingen betreft..Ook
de kleuren hiervan waren in het "algemeen
zeer goed, terwijl de tabakken over het geV-*»
heel een vrg goed zandblad-karakter te. Rasoelin.
hoog en laag beweerde, dat
bg'
Of
Sirad
maar zien gaven.
bladpart
ijen
uitschot-zand
De,
iets met Rasoelin gemeen "had,
staat* is vielen ook mede en Waren als zoodanig lang hij noch
iets

■

steektre.r~in'

'

'

...

•

.

•,

t)aaróm zij gezegd, dat'men zich te Tokio
het volgende voor obgen dient te houden:
Nederland is een land dat voor een niet
beneden de zeespieonbelangrijk-gedeelte
■
gei
gelegen, en zoo
by'na
eiken Hollander van nature een water
.' '
bouwkundige.,
jtind
weet
wsft een dfjk
ten onzent
-Elk
' 'm- en' welke gevaren ~*cen dyk "• bedreigen.
Welnu, een volk van dijkenbouwers,heeft
• tot in het diepst van zijn ziiel, in geheel i
.' zijn
wezen de»wetenschap liggen?dat- elki
'dijk moet breken wanneer men toelasi do}
he| water hem, ook-slechts voorheen gedeelte en Vopr korten tijd overstroomt?
"Meer nog, elke Hollander weet dat zelfs
het kwelwater* gcvjaarlijk kan w'orden.D
Diarom, - aleer de Japanners met oro onen aleer Yoshiaawa.en zijn 'mè-'
de
onderhandelingen hervatte;
i* dewerkers
• .waarbij rqeds al "te. veel gezegc| moest
*.' den "over- onze
moeten, .zij
dat de' Nederlander, dijkenbou r
"A.er.«van' nature; telkens wanneer hij ziet
ergens Water'over de kruin van den
• dijk dreigt te stroomen krachtige'maatrqgelen tot "afwW zal nemen. '■ ' r ,■
wy <■ moeten 'veenten
WyV weten dat
opden dy'k en niètrer-achter omdat et;n d\jjc
.
.
.'
.
'etaat of breekt./ \ ,
,Ên wanneer de-vrièndschappeijjke inlef■'ding"'van de heer yoshisawa mocht bedüK
dat' toet /Nederlandscbe
en itprrect als t het is,(.'geheel,
.
va at zal" worden , geëerbiedigd en .dat

"

.19

vingi-n zuilen dan de startnummers

eerl(jk« diplomatie dus zal beduiden een diplomatie niet'door pressie, maar door ver
standelijke Overreding en gezond en open
koopmanschap, dan zullen w\j Nederlanders de kans. om met'Japan tot een zakelijk
en dus soliede handelsaccoord te komen
gelijkelijk" ten bate van de welvaart van
t
beide landen, van harte toejuichen..
(

"

.

;

'

•■

■-

„

Hoé liet mogelijk ia weten wy
liet schijnt dal Radio ifanila in

s
.geweest tot eert indiscretie, inzake de .door niet slecht.
Deze partijen zgn feiteigk de #este. welke
Japan uitgesproken verlangens bjj de eco- de Deli,Mij, tot heden aan de markt gengmischi onderhandelingen.
bracht heett. ' . . •*'
De Voetblael-ladingen der Deli Mg. wa'rer.
Naar men'zegt zouden de' voorstellen de
in
soort over. het geheel wel goed, doch de
en
Nederfandsche regecring te ver .gaan
kleuren waren overwegendj roodbruin hetbovendien nog in' principe overschreden, geen natuurlgk niet te verwonderen 's, daar
.hetgeen zij zou kunnen toestaan.-.
het Amerikaansche gedeeite reeds hieruit
beeen
verkocht werd," dus, de Iste* en 2de lengten
De Japanners zouden bovendien
volblad; vandaar, dat in de 'Btukbladsorvoorrechte positie Wenschen.
teeringen
nog vele merken, voorkomen met
,Het spreekt vanzelf dat .dit onmogelijk mooie.'.heldere en vete kleuren. In eenige
.is en w$ hoperi„ dat het 'de regeering, d>e partijen zaten nog wel volbladsorteeringen,
volkomen verzekerd kan zijn'van 'de vast- maar deze waren voor Amerika of te tandberadenheid, de pèraatheid van alten . die L-ladachlig of te miskleurig.ter '
bezichtiging
• Ix-.Dcli Batavia Mg, had
Haar kunnen <a moeten steunen tol geluk- uitgelegd de monsters van 2937 "pakken Suken den heer Voshisawa te overtuigen dat matra. De uitval dezer partijen was zoowel
het beter Is om andere» wegen in te slaan, wat zand<- als'voctblatlpartgen betreft zeer
goed.
zoo jiif de Jépansche belangen wil dienen.
De kleuren waren aan den hejder-rpoden
Waar wy uit de tejegranimen opmaken, kant, deels valig met hier'en daar een bonté
«lat de, regeering een, correcte, maar óök van sortecring,' doch overwegend egaal. Een bede, partijen
haar rechten.-volkomen bewuste .houding langrijke factor was hierbij,'dat
waren.
lichtsoortig
en
vrij
uitgewassen
goed
wil aa"hnemen, daar. behoeven' wjj niet anJuli komen alsnog'de mon15
Maandag
ders- te doen dan onze volle instemming te sters uit te leggen in Frascati van 6800'
betuigen' en' een' volmaakt vertrouwen uit pakken Deli Maatschappij, en 3364 pakken
v*
/
Deli Batavia Mg.
i.VÜ spreken.» ;
*
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geen kwaad.

i

.

■* '■ ;j
noodzakelijk is.
heer:
e.v
a
t
wjjst erop dat
K 1
n
'De
ue -yleeschkeurders in Holland ook ;.$ geen
acedemic*zijn en dat de werkwy?e aldaar,

b.trikt

..,.,-

i

>

„,

.

team*

11: Pcrsathi 2e

~

Nadere medédeelingen zullen, volgen. : :
■Over.het snoeien verzekerde de voofz i.t ter dat wat de gemeente betrof, de
heer v.d. Schaaf gerust kan zijn. .In net
■-, hoofd van den dienst van gemeentewerken
vindt maa een boomenliefhebber bjj uitstek,
uic geen boom meer zal laten snoeien, dan

j

'

■

i
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noch van hét, bestaan van Rasoelin
"..
afwist, men geloofde, hem niet.
Hg* werd naar Pajacombo
'men: stuurde hem naar Fort de Koek en
Eri daar
daarna naar Padang
dat
men
achter",
kwam
men
er
eindelijk
een dubbelganger van Rasaelin voor zich
op
had, Sirad werd dan ook dadeüjk
gesteld.
,
vrije voeten
met tot.
De werkelijke Rasoelin heeft
nog toe nog niet kunnen vinden.
*

*

~

,

.

VERLDPOLITIE-MUTATIES.
Met ingang van 28 Januari ,1941 is eervol ontheven van het commando, over
het' detachement Veldpolitie te" Rantau
Prapat, de hoofdinspecteur van Politie J.
E. Kettler.
Met ingang .van 28 Januari 1941 ia .beboVcnge
last met het commando over
van
noemd detachement" de Inspecteur
Politie der 2d«-kl. J. Verkerk!
•:"'s?* *
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Nog eens

Medansche voetbalperikelen

Poging tot intimidatie van

Het

rechercheur mislkte

dienstbaarmaken

ÜSL^S ''"f

van de snort. Lc

dlSheid
instellingen is niet genoeg
toe
te
juichen
'■: In Kedei Doeiian in het. Arnhemiasch? In roo'n geval voor de
en
woonde ren vrouw, die vooral bij . haar organisatoren nieU dan initiatiefnemers
lof! Het doet echsexegenooten in die kampong bekend stond
aan het door mij naar
voren-.
als doekoen, die niet slechts hulp en adviis !«»*£*
ook
an
verleende in geval van ziekte, doch
Het
woord op man ingezonden «tuk vin
geraadpleegd werd wanneer de„ verstand-, •20-1-1911 van den heer Pirngadi is
«

\

"op Sn

houding tusschen echtgznooten te wenschea

zachtst uitgedrukt" zeer onbevredigend
„Bezydcn de waarheid" was ik niet; dat
cverlaat.
Zob varvoegde zich een week of drie gs- kunnen de 0.5.V.8.-offlcials getuigen. Dat
ledeh een vrouw by haar, die graag wilde men „in de kringen-der organisatoren van
hebben, pat haar man weer bij haar tcru;- deze trip" spreekt van het P.S.l.M.'elftal,
v/il ik graag aannemen, doch men laat Oaar
toch weinig van bUjken naar buiten, gele
genoeg",
:
is
zei
dè
doegemakkelijk
„Dat
i
zen. de publicatie's in de verschillende dagkeen. „dat kost je maar ƒ 2.50."
De vrouw'betaalde de ƒ 2.50, waarna zij bladen.
...*;•
a
heen ging. "'■ ïi'V':-, f: ■;'. ."..•',;"
Moge mijn lange—omschrijving U niét
Een week later kwam zy bij de doekoen passen, er zijn er kortere te vinden, als bijv.
terug,-er was nog geen resultaat, tenminP.S.LM-Ja va-Elf tal. „Pewarta Deli," „Siste haar man had zich nog niet .bij haar nar Deli", Sumatra, Post" schrijven ovei»
,
het „Java-ElftaL" „Bezijden de waarheid"'
laten zien. '■■'■'.' r,
3'
de
obat
nog niet gewerkt", was ik niet daarin, getuige slechts wat de '■ ;.
„Dan heeft
*•

...

~

'

antwoordde

voorzitter van het Comité voor de P.S.LM.-

..Wij moeten door-

zetten, geef jrj al vast maar weer ƒ 2.50. wedstrijden zelf zegt: „Dat de benaming
Je zult zien,'hoe gauw die man van jon Oostkust-Elftal onjuist zou zijn omdat dit
geen vertegenwoordigend elftal is, is bekomt opdagen."
Weer schoof de naar haar man verlan- trekkelijk juist." '■".,
Wat nu het 2de deel van mijn beloog begende vrouw ƒ 2.50 ,Rf.
Een wêêk verliep, doch npg steeds liet dj treft, dit: Met initiatief- of risico-nemera

1

'••

siHfiWMHMRPI

man zien 'niet. zien. Weer toog de .vrouw heeft de. voetbalsport niets te maken. Het
naar de doek oen,
bij wie zij haar nood begrip professional.= beroepsspeler slaat;
nooit op hen. De regeling moge dan. door
,
-S
klaagde.
De doekoen troostte, haar en beweerde, een Comité geschieden, de, financieele gade gezochte man
dat hg
op hét 'punt ranties gesteld zijn door belangeloozen, die
fctond zich „present",te melden.....Er moet allen, tusschen twee haakjes nog eens, „alle meer obat-zijn' en dit kost / 2. Ook nu weer lof verdienen voor hun socialen zin, de uitvoering van een en ander geschiedt toch
betaalde de vrouw het geld.
de voetbalsport-beoefenaars.
*„
. Eenige dagen verliepen, doch nog
steeds door
hoorde de vrouw niets. ZJj ging naar.' de 'De „factor business" slaat niet op eerstgenoemden. Over „minder oir bare kruidedockoen, die haar weer op diverse praatjes
• van •de heeren'vak • Cominierspraktijken''
cis de vorige, keèiren -onthaalde. Dezen keerté'shcb
ik"het
niet gehad.
•,'.••* :-,"■ >■
gingen eindelijk, de oogen van de. vrouw
open en vroeg zé haar, geld, ƒ 7 In. totaal
terug. ,'." ■.-.■»'o'-;,,:.w'.' '.•■.•■,',; ,■.'•;:+??':
Antwoord van R. Pirngadi.
gée» Sè'd * ad
Dedbektfën-zeL f dat
herlezing van bovenstaand'
en
Na'lezing
ontvangen,
„Welk'geld bedoel jetoch'V
-en
•'
nogmaals
artikel
herlezing van > ziju
vroeg zjj npg.
..:
-v .
:.,; ;*,' >;.'-'..
De vrouw was toen;nict meer te houden eerste stuk en mijn antwoord ér'op, kan
eu diende een aanklacht in tegen de doe- ik mij niet ontdoen van de vraag, die steeds
koen. .•••.'. ;;■';.■'- <J ■'^'-: '^Y^'-. : : '. -': ".?'-: ;: . maar weer in mij oprijst: „Wat wil die
In het vooronderzoek hield de-dóekoen man toch eigenlijk?" Ik begrijp net bcusch
vol, dat zij niets van de vrouw,heeft ont- niet!. Gaat het om woordenzifterij of gaat
het om principes,
opzet
.■;■'-:'-'. ; :;;y". ;,.■'.''■ -;
en doelstellinvangen*
. »■■■■*;:
gen?" .*.:■■■;:■;■■■
Een diepgaand onderzoek Volgde. HierHet P.S.I.M.elf tal noemen wij het, P.S.
aan werkte ook mede een rechercheur. De1.M.-elftal, wie het anders wil noemen, die •
ie vroeg de doekoen om haar te mogen bezoeken. De doekoen zei hem wel te kunnen ga zijn gang, als'zijn doelstelling maar
ontvangen, - zij stelde het uur vast in den geen afbreuk doet aan onzen opzet Als de
heer Koperberg ze wil bestreden om diè
middag.
.
benamingen;
hij trekke van leer tegen deze
een,voorHet scheen, dat de doekoen er
gevoel van had, dat het met den'bezoeker snoode naamgevers".
Wat de benaming Oostkust-elftal "begeen .zuivere koffie" was, Z|j dacht aan
hoef ik er niet verder op in te gaan,
treft,
een dwarskijker.,..
De man kwam en moest op de doekoen na ; hetgeen, ik *in mijn vorig ingezonden
wachten. Deze liet tamelijk lang op zich. stuk, heb geschreven.
Wat de „factor business" betreft! Mijn
v/achten. Eindelijk verscheen zy, doch zeer
tummier gekleed. Zij deed zich voor als een hartelijken en beleefden dank aan den ge.
bovenaardscb "wezen, sprak veel in • zich achten inzender,voor het.feit, dat hij het
zulk een,
zei ven en spuwde plotseling vier guldens. Comité en initiatief-nemers
prachtige pluim in hun' respectievelijke to:.:.'-:, ■:•• :
y
;...'■
uit.
De man liet zich niet in timideeren. ' Uit pi's heeft gestoken. Maar nu zijn het de .
tfe woorden van de doekoen begreep hij. dat ..voetbalsport-beoefenaars" die het moeeen andere'vrouw in het'spel moet zyn er ten ontgelden! Arme jongens!. Jelui trachdat de uitgespuwde guldens aan die vrouw ten zeker winst te slaan met deze trip, is
behooren. Hij raapte de guldens op en verwijderde zich.
Heer Koperberg, ook het sportieve hart
_*
De doekoen kwam als verdachte voor d? waarin het bloed krachtig bruist, heeft nog.
Kerapalan in Kampoeng Baroe, onder be-* plaats voor sociaal besef en liefdadige dade vrouw
Kampoeng dendrang. Die prachtige beenen
in
schüldiging
Doerian te hebben opgelicht. / Verdachte niet altijd achter dé centjes aan, doch 100- !
ontkende, doch getuigen, onder wie de maa. pen ook wel eeni voor sociale instellingen ,
die zq trachtte . te intimideeren, >, legden en 'die scherpe .ooren luisteren niet alleen
of. naar aanlokkelijke aanbiedingen voor hovoor haar'' bezwarende 'verklaringen
Vast stond, dat zjj van de vrouw vief gul- norarium, doch zijn, ook wel eens open voor
den fiad'ontvangen,
-la de nooden en behoeften van het naar onDe Kerapatan veroordeelde de dockoen derwijs dqrstende kind en van een vertot,-/ 15 boete subsidiair 15 dagen het. ge- dwaalden reiziger h» een vreemde
stad.
geldboct? Neen./hoor, ze krijgen van ons geen loon.
vang in. Daar zij-: beweerde de
niet te kunnen betalen moest zij de verVan-j Maar laten wtf, hierover maar zwijgen, heer
-�
pende straf uitzitten.
IfSSSBI Koperberg, wij vergen anders te veel van
de welwillendheid van. de Redactie, door'
deze kostbare kolommen met ons gezwam
te vullen. Overstemmen kunnen-wij' elkaar
misschien we 1...... overtuigen 'nóóit!,Geachte Hoofdredacteur, namens het Co mité mijn beleefden "dank Voor de verleende'
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r
boven Duf.schland.
Een. volger.d Reuter bericht uit Londen
'meldt dat oen aanïal vijandelijke'vliegtuigen hedenmiddag ov.éx dc'»Bntsche Zuid
kust vloog, en boven Zuid Oost Engeland.
Aldus Sieldt een communiqué'van ; J»et Mi,
listene van Luchtvaart. Zij wierpen bommen dooi do' walkon., doch geen schade van
befeckenfs wordt gemeld en er 'werden
slechts zeer, weinig slachtoffers gemaakt.:
Des och'ends wierp een vyandclnk toestel
verscheidene, bommen op een punt in de
oostelijke graafschappen, waardoor eenige"
schade-werd aangericht, doUi gcx-a s;u hl
,
offers werden gemaakt.

n.A.F\-actintcit

Raadsvergadering

'Het —antHl''deelnemende'ploegen ann de
Pasar Malem Estafette van Donderdag a.?.
is inmiddels, gegroeid tot niet.minder dan
Gisteravond' werd onder voorzitter,iö; verschillende teams. Nieuwe ' inschrijschap van den burgemeester,' Mr. C.K.E.
vingen van de S.V. „Juliana" met 2 teams
: Kuntze een \anMeJan's van oads bekentn van de „Stadswacht" met 1 team werden
de kernachtige raadsvergaderingen J gegenoteerd, dwz. niet minder, dan 3 teams
bonden, die binnen het halve aar was bebestaande uit militairen'zullen, aan den
terugscëindigd, hetgeen tol.de helft
strijd deelnemen. Wij zagen dé leden van
ue Stadswacht verscheidene malen voor
-.bracht had kannen worden, ais de rond-'
deze race trainen en bet is een verbhjdènd
traag er niet was geweest
treken'dat'de leden van de Stadswacht hun
De voorzitter deelde mede dat van Jin
paraatheid cri geoefendheid zoodanig hebM onteiro (1.E.V.) bericht was
ben-kunnen opvoeren, dat zy een ploeg naar heer
ontvangen dat hy geen deel meer van don
ecze toch'niet, lichte -estafette kunnen afruad kon uitmaken wegens overplaatsing
vaardigen en
naar wij 'hebban kunnen'
naar Java. (De heer Monteiro zal worden
vaststellen
dat zy scherpen stryd rullen
opgevolgd door den heer EmmeKs. —-/Red.
•
/;■■■ -.v;'.-' '$■]:■'■■';:■■■■::
leveren.': i
Post).
,Sui:i.
.-:i In verband met het groote-aantal deel' Vervolgens heette de; v o o r z i t itßt'.t
nemende ploegen is dfe medewerking van de tic twee ■rjcuw.e. leden'welkom, wier .geloof
■-■-.
politie ingeroepen, die' voor een extra ver-:
werden bevonden, namelijk
in/irde
keersregeling zal zorgdragen en agenten op trievch
jj r.
C Nico lai (Neutrale Groep),
a)Je kruispunten..zal• posteeretL
%
Verhulst opvolgt en den heer Th.
tic
Mr.
De deelnemers aan de estafette komen
der Le e, (1.E.V.). die den
van
reeds om 6 uur tezamen. op het 5.A.8.- heer, De kruin
vervangt.
terrein aan- de Prinses Beatrixlaan, waar .
voo
zcide dat men in
■De
rzit.te.r
zij de laatste bijzonderheden zullen vernetien heer' Nïcólai een, lid begroette dat' dor
men en zich kunnen,. voorbereiden.
gegroeid is
OrA kwart voor 7 zullen de deelnemers zyn langdurig verblijf in Medan
geziene persoonlijkheid
een
nlgemeene
tot
voorzoover zij in hun ploeg de 2e fm 5e
v.d.'Lee iemand, die door zy'n
afstand lóópen per auto naar, hun wissel- en in den heer
van'den Padanglidmaatschap
vier
jarig
punten worden gebracht.'' De. wisselpunten,
voor Medan' za!
vet)
r,r
hen
nud
staan met kalklijnen en nummers op het
tóina'«»';do«w*T'V:;^.-«'v«v-;''ï-K>
trottoir aangegeven, zoodat. geen vergisAflig punten van de agenda werden zonder
singen bij de overgave van de fakkels zulstemming goedgekeurd, incluhoofdelijke
<*' :
len kunnen plaatsvinden.'
~;■
'-'."; Na het volbrengen van de verschillende
sief de door ona reeds gemelde wijziging in
trajecten wordefa de deelnemers naar' het de. Verordening der Vermakefijkheidsbeiasten bate van fondsen) ta
.Pasan, Malem;, terrein. gebracht, waar ■de ting (vrijstelling
prijsuitreiking zal plaats vinden.:. In ver- 'ce inricaUng Vaö een Europeesche begraafband met het feit dat het aantal inschrijplaa's aan den Brastagiweg. Over dit laat-punt zeide de voorzitter npg dat het
ste,
er
is
vingen groot
dan werd verwacht werd
de serie prijzen nog vergroot en aangevuld. niet"* uUgesloteh is 1dat men aan het einde
De prijzen zijn als volgt: *•■"'
van. het jaar. reeds l een begin zou kunnen
Ie pri|jsr'Pasar Malem Estafette Beker + .i-ioeten maken.
\ 6,cups.*
jb Bij de ".. r o n d v ra a g ' kwam de heer
-.;"■
.
2e prijs
prjjs Beker '■+'. 6' kleine be» Van de r Schaaf ! nog een» op tjet
terug,
kèrtjes.
rndèrwerp; van de .vjecschkeuring
.
'.;■'.*
,:.
3eprys: 3e prys Cup
6 bronzen mezeggende dat wj-het onderwerp nogma-i's
'
dailles. '■;
..'"■■.■. had bcsludeerd en zich met van den indruk
4e prys :4e prys Beker.
kunnende lcsmaken dat men zich er hier met
5e prys:' Zilveren medaille.
V een Jantje van Leiden had afgemaakt. Spr.'
De deelnemende ploegen 'zullen genum- wees d,> de noodzakelijkheid van academi
merd aan de start verschijnen zoodat het sche opleiding en inrichting van '■' laboratopubliek de race gemakkelijk kan volgen aan rium en 'dergelgke en stelde voor dat het
de hand van onderstaande lijst. ledere deel- Landschap gebruik-zou kunnen maken van
nemer draagt op duidelijk kenbare wijze hét het gemeentelijk instituut.'
Eummer van zijn ploeg,;zoodat
de toeEn als tweede onderwerp behandelde deschouwers onmiddellijk kunnen vaststellen ze spreker het snoeien van boomen door ver
welke ploegen passeeren. De loting bracht schillende diensten, oa. aan den Boolweg
de volgende starymmmers uit de bus:
waar bocmeri, die gesnoeid werden, krom
■.'■'-■: '\- W: groeien, hetgeen verre van fraai is.
A.V. Ria '".•'.'■;
.'*
heer
2"; A.V. Eendracht
De vóofz i t e r vond 'den
3: St.' Joseph 2e team'..
v.d. Schaaf te.pessimistisch en verzekerde
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Landbouwkundigebij D.P S.

-

plaatsruimte.
WSBBfÊÊjÊÈSBKÜËR
R PIRNGADI.
wederom
vernemen
is.
thans
Mg
'.Naar.
een landbouwkundige . in; vasten dienst bij
Noot van de redactie.
Hiermede slui-het Deli Proef Station aangesteld om in ten wij dé discussie.
■
wij

—

'

•

.

ontstaan door het vertrek
van den'heer Van der Poel te voorzien.
De heer Van,der Poel, die in Juni, 1939
het Deli Proef Station verliet, werd opgevolgd'door fr.-Tempel van de Senembah Maatschappij, die in tijdeljjken 'dienst,
doch
van-'het Deli Proef Station kwam.
na 10 Mei weer naar/de Senembah Maatschappij • terug kwam om 'n het daar „ontstane personeelstekort te'voorzien.
Thans is Ir. HJ.-Teseling, werkzaam op
Handels
een Vezelohderneming: van de
Vereeniging'Amsterdam als*, "landbouwkundige bn,het D.P.S. aangesteld.

\-

de vacature,

De Pasar Malam

'

Opening morgenmiddag
, Morgenmiddag
zes zal de officieele
opening plaats hébben'van den Pasar Malam van het Conütê „Penolong Negeri Be-*
landa" op de Esplanade. •■*..'
De Nirom zal de bij deze plechtigheid te
houden redevoeringen uitzenden. ■
'
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„KIDNAPPING” IN
VORSTENLANDEN

..

'

,

.'

Solo, 25 Jan. (Aneta). In het TelegondoDe belegsche heeft zich'een geval van
glagsmarkt'noteerde'9s procent van beide ping" voorgedaan.: Een kind van „kidnapeen ké-'
soorten" Indische' leeningen.
ba jan, dat ontvoerd werd,- zal
worden.
Op dezen koers, hadden behoorlijke omteruggegeven;' indien. ƒ 500, gulden' op een
Het
aanbod
werd
vlot
plaats'.
opgezetten
aangewezen'plaats wordt gedeponeerd. *'"■■•
nomen. By sluiting van de beurs werd nog
tevergeefs geboden. Het aanbod stelde zich
VLAG
voor het enkel stuk-op 95 V procent.
Op de aandéclenmarkt ging, zooals begrijoeli.iK is. nog weinig'om. 'Koopers en verSemarang, 26 Jan. (AnHa). Het bestuur
koopers wenschen, alvorens tot zaken te kovan
de Covinf te Semarang vatte het denk- .
\' men.'zicH te priënteeren. , ■
beeld op om de Stadswacht te Semarang
. In het algemeen' kwamen' alle fondsen,
speciaal . beleggingsaandeelen,
belangrijk een vlag aan te bieden.'ln overleg met
io Mei het Stads wachtcomité, te Semarang is'degeldende
op
niveau,
dan
het
hooier
1940. Afdoeningen tegen aanzienlijk hoogere iJee goedgekeurd; binnenkort zal bjj e n
noteeringefn kwamen tot stand in aandeebgzondere gelegenheid de vlag aangeboden
i
len Escompto en Zuid-Bantam. Voor Cul.worden,
MBttÈK®ÈÊ
tuurfondsen is de stemming ietwat terugHET NED.-IND. ROODE KRUIS.
houdend.'De vraag stelt zich- ongeveer op
het niveau van 10 XH met aanbod voor •:>Voor hét examen E.H.8.0. slaagden -te
sommige soorten tot aanmerkelijk .hoogere Medan de dames: E. N: Draism3;Van<2en_
noteeringen.'. Slechts' in ' Goenoerig-Hed jo Komme; L. Fluitman- Semeins; W.van
kwam een afdoening van 140 procent tot HasseltHuohshörn; G. M.
Heckler-Rqp;
SuulU.
■
ma;. J. Hoefer-Manschot; } E. Koning- .
-SJockerr J. N, Meyer-Buys; C. A. J. Meyer-"
KINDERMOORD EN ROOF.
N.
Thierens; \V. van Rossem-Homan;
De Landraad te Semarang, onder voor- Pcnmöle-van Eyk; M. C. Viwen-Steen; F.
zitterschap van Mr. Leemens,. veroordeelde, Woudsma-Visser en de'Heer A. N. J. van
aldus seint'Ane'a uit.Pamekasan, een man Rosse-m. \' '■'•:.•''.,'
én een vrouw tot 20 en 15 jaar gevangeTe Tebing rTinggi:.Mevrouw C v> van der
nisstraf wegens kindermoord enjoof. f
Batavia, 29
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VOOR STADSWACHT
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Londen, 2S Jan. (Anetarßoutcr).. Het
Deutsches Nachrichicn Bilro meldt dat er
Duitsche
in den. afgelöopen nacht geen
iuchtactivitcit boven Engeland was, en geen"

Vrouwelijke-oekoen

1

Matsüoka"de

Hollanders in het
hart; zou kunnen kijken dan lou-hüj zien
dat zij allen niets liever wenschen dan
Wanneer

Engeland

Korte

fakkel estafette

De

■

Als men elkander
eens leerde verstaan!

De raids boven

■

Aanteekeningen
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„KOLNISATE”

;\De pers was gebreideld en wat zg zeide

. Maar geen tyran kan voorkomen dat de
■ twijfel
de harten overmeestert, geen de-

magoog-kan op den duur de feiten verborgen houden.
..'.■■•".*
„Al is de leugen nog zoo snel de waar-,
heid achterhaalt haar wel".
De kabar angin woei de 'leugens weg
en zoo is dan ook geleidelijk aan het'ltaliaansche volk ondanks alle voorzorgen van
de fascisten overtuigd geraakt dat de Duce, die eerst geen kwaad kon doen, ongelijk heeft.
Nu vertellen de Amerikaansche correspondenten van relletjes ■en onlusten en
dergelijke berichten ontstaan niet' zonder
dat daarvoor een grond, van waarheid is.
was men in"'Engeland zeer
voorzichtig, en terecht,.want het oogenblik
om revolutie te maken kan in'ltalië nog
niet aangebroken* zijn.
Duitschers trekken het land binnendaarbij. elke - revolutieverlammen
zij
poging bij voorbaat omdat elke Italiaan
die zijn land'liefheeft, begrijpt dat het
verbreken van de orde in Italië, het opwekken van een burgeroorlog thans onvereen-bezetting van het land tenhebben,.
moet
gevolge
Mussolini, de volmaakte Macchiavellist,
ten voordeele van.wie men alleen kan aan
Hitler
gebruik
voeren dat hij niet, als
maakt van plotapeleugens, stelt zijn volk
wel voor een tragische keuze.
Hier toont hg de pure, onbeschaamde
misdadigheid die zelfs het schamele kleed
van de Duitsche' hypocrysie niet noodlg
•
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Om zgn vaderland niet te verraden móet
de Italiaan nu Mussolini blijven dienen, de
Duitschers dulden, en den oorlog voort-

zetten.
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In deze daad heeft Mussolini zich zelf ten
' voé*en uit geteekend.'
->>'*<
Intusschen, al zijn dan de ; relletjes niet
zoo ernstig als de Amerikaansche correspondenten wel wilden'doen gelooveh, en al
waarschuwt
Londen ■> tegen
een
on[. voldoende gefundeerde geestdrift die wellicht weer tot ontnuchtering zou kunnen'
ieiden, de Italianen gaven gisteren door hun
eigen 'gedrag toe dat zij de Amerikaansche
berich'en wel degelijk in ernst nemen.
Uit- hun berichten ...' weten wij dat er
in verschillende Italiaansche steden firooto
fascistische demonstraties, „waarbij duizenden en duizenden betrokken waren, zijn gehouden om te bewjjzen dat de Amerikaansche correspondenten ongelijk hebben.''
Laat'deze heeren komen om dit te verzoo gilden de fascisten, . maar zij
■ 'staan,
zagen over het hoofd het oude goede
spreekwoord:
„Qui prouve trop ne prouve rien."
Wanneer het in Italië niet gistte, wanneer er geen afkeer bestond tegen het
' regiem, wanneer er geen uitingen .werden
' waargenomen van oproer en
ontevreden.
heid, dan zou het niet noodig zijn geweest
om zooveel • ophef. van enkele courantenbeé
richten te maken.
En zoo' hebben dan de fascistische betoogers voor geheel de wereld* bewezen dat
.Italië het fatale punt waarop een oproer
onlogisch en onbegrijpelijk, maar fataal en
onweerstaanbaar aan alle -kanten uitbreekt, snel nadert.", .».'':
De waarheid kan door deze kinderlijke
•camouflage niet'verborgen bljjven.
De waarheid kan door déze camouflage
'

OFFICIEELE GEGEVENS OVER
DEN HERERO-OPSTAND

•
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{iiet verborgen blijven.*j
Een andere camouflage

••

schijnt

:•£

althans
naar het uiterlijk te oordeelen, beter te gelukken.*'
. \'
•
/
;:.;;■
j
Wtf weten dat er in Italië voortdurend
' Dui'sche troepenbewegingen plaats vinden,
r.n het eigenaardige is dat die bewegingtin
telkens'genoemd worden in meer of minder
i
nauw-verband met'de onlusten. ■
Uiteraard moet de aanwezigheid van.de
prikkelend pp dit-volk
. werken, maar het zou niet onmogelijk zijn
dat'men; van'Duitsche zijde deze berichten
vertroebelde <>:n den indruk te scheppen
-dat
Duitschers mot.'hun infanterie- of
.pantserdivisie het land binnenrukken, terwijl deVtrans P ort€n ;m werkelijkheid beslcmd-zijn om de,nesten:yan het Luftwaffé
:
verder uit.te bouwen, ', ~.-,.'
Trouwens, de'lucht is, vol gerucht, 1 en
telkens weer kondigt men een nieuwe aanval op Engeland aan. Thans wordt daar• Hi gesproken van"een 35.000 Duitsche vliegt
„Huigen, die; Hitler voor een dergelüke mazou willeri'gebruiken, j,
,■; Hoe die berichten de wereld inkomen, is
1
niet goed s duidelijk, maar alvorens wfl te
veel'waarde hechten aan deze geruchten
4icnt men te bedenken dat het noemen van
'.
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noeuvre

raliseerd Britsten
der eede:

~.':' •".

verklaarde on-

'"'"■:':

Voordat in het jaar 1904 de Hererostammen opstonden tegen de Duitschers
kwamen de hoofden bijeen en . besloten,
dat geen vijandelijkheden zouden plaatshebben tegen Engelschen, Boeren, personen van gemengd ras, Berg-Damaras of
Hottentotten. Men zou alleen vechten ' tegenl Duitsche mannen, die militair waren
of mogelijk militair zouden, kunnen worden.' Alle Duitsche i vrouwen en kinderen
zouden worden 'gespaard. De zendelingen
met hun gezinnen en bezittingen
zouden
worden beschermd. \
Een vrouw van een boer in Omaroeroe,
wier man niet/thuis was, kreeg
bezoek
van een Herero-hoofd. H\j
kwam haar
zeggen, dat zij en haar kinderen volkomen
is geen
veilig zouden zjjn. „Uw man
Duitscher en hy is een vriend van ons",
zei hij. „Ik heb mijn menschen, die voor
hem werken speciaal last gegeven hier te
blijven en hun werk als gewoonlijk te verrichten".. '^BtÊMfOUtStl
Zelfs Leutwein, Duitsche geschiedschrij„Het
ver en'ex-gouverneur, gaf toe:
schijnt het vaste voornemen der Herero's
te zijn geweest alle vrouwen en kinderen
te beschermen".
'De hoofden der Herero's zagen helder
in, dat hun poging om,de vrijheid te veroveren" gelijkstond met een geweldig risico. Dit blijkt uit brieven en beëedigde verden
klaringen vafi' Herero-hoofden na
oorlog. In een„.brief aan Witbooi schreef
Maherero, het voornaamste opperhoofd:
„Laat ons liever samen sterven en niet
als gevolg van slechte behandeling" '
Een ander hoofd verklaarde onder eede:
„Het Opperhoofd ,wistfa*at wij als wij opstonden, vernietigd zouden worden in het
gevecht". Een ander:.„Slechts één man op
ue tien had,een geweer, en de eerste geweren waren heel oud.'Slechts enkelen had;
den 15 tot 20 patronen. Sommigen hadden
er 10, éii ik weet dat velen er maar 3 tot
5 bezaten".
~'■'•' ■*
'<
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In tegenstelling met dé ridderlijke houding der I lerero's trad de Duitsche gou-

-

,

verneur-generaal Von Trotha, met. berekende wreedheid op. Hij gaf een vérdelgingsbevel-uit, waarin stond, dat geen
man,'vrouw of zuigeling gespaard moet
worden. „Schiet ze allen neer", beval Von
Trotha, „én maak geen gevangenen".

Moord op groote schaal
De oorlog was in werkelijkheid in 't geheel geen oorlog. Vijfenzestig duizend Herero's werden
gedood, :, waartegenover
.

slechts een klein Verlies stond aan Duitsche
zijde. Dï HereroVhadden spoedig hun weinige ammunitie verschotenl De rest van den
strijd was niets anders dan een moord np
groote schaal. Enkele uittreksels uit de onder éede afgelegde verklaringen van ooggetuigen geven een inzicht in de Duitsche
'j*
methoden.
Manud Timboe, een Mixties van de Kaap,
verklaarde onder eede: ,
,
Ik was rijknecht ty generaal v. Trotha,
den Düitschen bevelhebber." Eens vonden
vrij'twee oude Hererovrouwen, ',die zich
warmden bij een vuurtje. Zij waren van
vermoeidheid achtergebleven van de
hoofdtroep der Herero's. In tegenwoordigheid van Von Trotha en zyn staf steeg eeu
i; Uits'che soldaat van zijn paard en schoot
beide vrouwen ter plaatse dood. Terwg'l wij
Haar waren, kwam,een Hererovrouw uit
het bosch. De kreeg opdracht de vrouw bij
den generaal te brengen om' te zien of z\j
inlichtingen kan geven over de plaats, waar
de vijand zich. bevond. Ik bracht haar bij
Von Trotha. Ztf was een 'jonge-vrouw en
zag er moe en hongerig uit
Von Trotha
gaf bevel, dat zij apart zou worden genomen
en met dé bajonet, worden gedood. Ik bracht
haar weg en er kwam een soldaat met een
bajonet in zqn hand. Hg zeide mij haar te
doorsteken, maar ik weigerde. Daarop-lachte luj en zei: „Als jij het niet doch wilt, zaï
ik je laten zien, wat een Duitsche Soldaat
kan* doen." Hij liet de vrouw nog een paar
passen achteruit gaan en dreef toen de bajonet door haar lichaam. Daarop trok hij
de bajonet er uit en hield die, terwijl het
ding droop van bloed, onder nujn neus op
plagende manier, en zei: ..Zie je. ik heb
"

«
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-
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Ik kwam teihuderitzbucht, \caar ik
op het
500 Inlandsche
strand zag liggen. 'Zy vertoonden leekenen van langzame verhongering. Elkcii
morgen en'tegen den avond zag.men vier
die ' lyken
vrouwen mét een
vervoerden/Tcaarvoor zij ook graven
hadden te maken. Op mijn verderen
tocht? naar Kubüb en Aus zag ik langs
den weg tusschen steenen lichamen van

..•'■'■■' ■~.■■'•■"'' '••.'■:'■■'■.■■'■'■.?■'•.•_■-;.' •;■■■''.■'./■■'■ ''..'■'
Alle feiten en aanhalingen, die hier

veilgen, iyn ontleend aan het Britsche
Blauwhotk over de Inhecm.ichc '■ be-'
volhing van Zuid-West-Afrika en haar
bejegening door' Duitsthland. (Bét
.Jilue Bóolè" is officieel bekend als
„Command Paper 9156"). De commentaren bij de aanhalingen zgh van
de hand van Michael Vane, die volgens de ,Jnd. Crt."met toestemming

Het beest Von Trotha

,-

•

Z.W. Afrika

,

vrouwen

ongei:eer

'.

-

*

Teutoonsch sadisme in

'was gelijkgericht.

•

Inlandsche vrouwen, die half opgegeten

waren door- roofvogels. Sommige '■• lichamen droegen sporen van slagen. Als een
gevangene tuiten' het Herero-gevangenkamp werd"aangetroffen werd hg voor
dcnluitenant gebracht, en met een sjambok geslagen. Meestal kreeg hij vijftig
slagen:' De manier, waarop de geeseling
plaats had, was zoo,, tcrèed als men zich
maar kan voorstellen. Stukken vleesch
van de lichamen'der slachtoffers vlogen
in de lucht;'..... .
Mj>n. ondervindingen gaven mij. dt
overtuiging, dat de Duitschers absoluut
ongeschikt ' zijn voor kolonisatie, daar
hun gruwélyke misdaden en in koelen
bloede-begane moorden slechts één doel
hadden: de uitroeiing . der Inheemsche

■

■:■

DUITSCHE

.

van hen werden onmiddellijk doodgeschoten.
Aan den Achtste werd het leven beloofd pp
voorwaarde, dat hij de plaats van hun kamp
zou aanwijzen' te-Korob. Nadat hij dit kamp
had aangewezen werd hij door',Von Trotha'
persoonlijk met een revolver doodgeschoten.
een
Dit voor,wat'betreft het woord.van
s',*
'
Duitscher.
■>'.
' John Noothout, een Hollander en genatu-

van de Britsche Règeering een en
ander ■ publiceert in. -„The Nineteenth
Céntury and af ter."
!

het gedaan." Haar lichaam werd niet begraven, maar zooals altijd, bleef het liggen
om. tot ontbinding over te gaan en een
prooi 'van de wilde- dieren te worden.
' Op onzen terugtocht zagen wij een oude
Herero vrouw, die in den grond zocht naar
wilde uien..Von Trotha en zjjn staf waren
er bij. Een soldaat, König genaamd, sprong
van zijn paard en schoot de vrouw door
*-?
bevolking.
'.'i':\ '■haar voorhoofd. Voordat hij haar doodDeze meening werd later gedeeld door
schoot zei hij: „Ik ga je doodmaken". Z\j
die in Jakeek alleen even op en zei: „Dank u"...... den Duitschen professor Bonn,
Royal
voor
rede
het
nuari
een
in
1914,
Mg is geen enkel geval bekend, waarin geInstitute, zeide:
Colonial
gespaard.
vangenen werden
vraagstuk
Wfl losten het inheemsche
Bloedig werk.
op door het stamverband te vernietigen
en tevens door het scheppen van een geJohannes Kruger, die doof'Leutwein was
aangesteld'als hoofd van de Bosjesmannen
brek aan' werkkrachten. Wij trachtten
een inheemsche bevolking j nit te roeien,
en Berg-Damaras, verklaarde onder eede:
die \vy eerst door ons gebrek aan inzicht
Ik was gedurende den heeïen Hererotot opstand hadden • gebracht.
opstand bij de Duitsche troepen. De
Geen recht
vermoordden
Duitschera
duizenden
vrouwen en kinderen.
Gedurende véle
der
Herero's na hun
De rechtstoestand
dagen zag ik'eiken dag dit bloedig werk onderwerping wordt door vele,voorbeelden
bedrijven. Dikwijls en vooral bij Water- in het Blauwboék toegelicht Van onpartijberg, . teerden' de 'jonge Herero-vrouwen dige rechtspraak was geen _sprake.' Daniel
eerst Esma Dixon, een Europeaan hiervoor.ge■en, meisjes door de Duitschera
.
werden. noemd, verklaarde hierover:
verkracht, voordat zy
Twee van mijn ; Bottentotten werden j Duitsche werkgevers beschikten praktisch
door de Duitsche soldaten aangespoord' over leven en dood van hun inlandsche beaan de verkrachting mee te doen maar dienden. Zij konden hen slaan en mishande
len naar believen. Ik wil een geval als voorzy weigerden,
noemen. Het gebeurde in Usakos in
Hendrik, Campbel), commandant van een beeld
Ik woonde toen in het huis van een
1909.
af deeling Mixtiezen, door de Duit schers
Duitscher, Trautemann, genaamd. Op een
opgeroepen om te helpen tegen de Herero':; Maandagmorgen kwam de Inlandsche boy
in 1904, verklaarde ondereede:
niet binnen. Hij bleek ziek te zijn en hij zag
Na een gevecht met de Herero's vonden er ook naar uit. Trautemann beval hem buiwij 8 of 9 zieke Hererovrouwén, die achter ten
de hut te komen en gaf hem een heviwaren gebleven. Sommige van haar waren ge ranseling.
De boy bood geen weerstand
blind.'De Duitsche soldaten verbrandden en trachtte niet weg te loopen. Trautemann
deze.vrouwen levend in de hut.' waarin zij bracht den boy op het politiebureau en belagen. 7 :
zich daar bg den Feldwebel LauDaniel' Esma Dixon, 'een ■ Europeesch klaagde
rens, dat de boy lui was'en een simulant
voerman in dienst van de Duitschers. ver- Men nam den boy geen. verhoor af, doch
klaarde onder eede :>.
*a
i. •
htj werd ontkleed en languit op zjjn buik
Een Duitsch officier had het récht een over een cementen vat gelegd, waarna hij 25
Inlander te laten ophangen. Geen onder- slagen kreeg met een sjambok. Hij was een
zoek o f "rechtbank'was noodig. Velen bezwijming nabij, maar htf werd niettemin
werden'alleen op vermoedens gehangen. gelast aan het werk te gaan, met de beDe Duitschera braken zich het hoofd niet dreiging van, een tweede geeseling als hjj
niet werkte.
. over touw. Zij gebruikten gewoon ijzerdraad en de ongelukkige-Inlander werd fDe boy strompelde weg en probeerde
by' den nek opgehescheri en. stierf door té werken, maar ik kon zien, dat hij zeer
langzame verstikking. Dit alles gebeurde ziek was. Hu werd langzamerhand érgei
.
en de lichamen liet men én zakte eindelijk in elkaar, waarna men
in het
het hospitaal bracht. Ik zag
'. een dag lang hangen als afschrikwekkend luun naar
Dit is de manier, waarop
hooit
wéér.
•"
•
voorbeeld. '
hem
■
!«-.:•-•*•
;
.
Inlanders werden behandeld overal.
-'
■
Hendrik Frascr. een Mixties, verklaarde S Deze stand van zaken bleef bestaan tol
'".
. '.
• ' -~
onder''eede:
aan de bezetting van • Zuid-West.' Afrika
Botha met zijn Zuid-Afrikeer
zag
[■'Een
ik t 5 levende gevangenen door generaal
troepen.''
De, aanwezige Duitsche
kaansche
brengen in'een kleine omheining van
aan, dat de klachtoonen
erchiefstukken
De
sneden
droge
soldaten
1 doornbosch.'
:
ten
der
Inheemschen over genadelooze
takken en stapelden droge stammen ronvoor kleine vergrijpen juist zyn.
ranseling
' dom en ; bovenop het boschje. Onder de
Ongeveer.drie
vierden van het totale aanmannen,
en
.
gevangenen waren
vrouwen
in 1913 waren wegens
veroordeelingen
tal
kinderen, ook kleine kinderen. ■ Dé houtvergrijpen
desertie, achtezooals
kleine
bostapel werd daarna mét lampolie
ongehoorzaamheid,
. landlooperij,
loosheid,
sprenketd en ir» brand'- gistoken. De
onbeleefdheid, inbreuk maken op bepaalde
' gevangenen verbrandden tot asch. Ik zag
verordeningen, zooals het niet' in het beïit
•
'
.(•",'
persoonlijk.
dit
Slaven -afbekl zijn van een pas, en luiheid. Dikwijls" uut
stonden dergelijke vergrijpen alleen uit het
. Het aantal verklaringen als de vorige ~o'i
feit, dat de Inlanders niet in staat waren
ad-nausein.
kunnen worden voortgezet
om de bevelen van hun Duitsch sprekende
doch wy hebben genoeg vermeld om te d<yn meesters te begrijpen.'z'en op welke wyze-de Duitschersde in'De Duitsche meester werd beschouwd als
structies'vah Von Trotha
de plaats van den ouder in' te • nemen
tuigenissen omtrent verkrachting van vróuv tegenover, den kinderüjkeri inboorling, en
wen en meisjes, zijn overal rijk, doch do b>- kon'hem slaan naar believen zonder.het
zonderheden zijn dermntc smerig, en gruwgevaar* te lobpen zelf "gestraft te worden.
zaam, dit publicatie niet gewénscht is.
Gewoonlijk" werd er geen notitie genomen
Einde 1905 was Voh Trotha teruggerot.- van gevallen, van 'doodslag.. Zooals Leuti»en, doch het duurde een jaar voordat mui wein, de. Duitsche historieschrijver, cynisch
de overlevende' Herero's en Hptteßtottea opmerkt": „Doodslag werd niet als moord
onderworpen had. Zij onderwierpen zich ten beschouwd, maar de Inlanders waren niet
lotte wegens uithongering en vertrouwenin staat deze fgne juridische verschillen te
de op ds schoone beloften hun-gedaan door vatten."' j. .." <u
-~t~ '.-V',
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lammen.

Maurik's weduwe
overleden

.-'.'.■
en versterkt!;.
Sedert het begin van den oorlog in ScpDezelfde Hendrik" Cambell hiervoor ge- tember.l939 werd dan ook met een mogenoemd was er getuige van, dat Von Trotha lijke evacuatie van de Wagcningsche bevol'
een ontmoeting had met 8 Hottentotten, king rekening gehouden en dienovereenwerden
noodige.
komstig.
maatregelen
de
waarvan'er, slechts 1 gewapend was. Zeven
stak hij zijn bajonet door haar borstschoot haar dood. ''..."
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genomen.

Jo

■■.;■'-■■■■

van Sloten, eertijds

zelf

een

bekend schrijfster

In groepen van 50.
Te Scheveilingen is onlangs, bijna tachDe bevolking van eenzelfde straat werd
ingedeeld in groepen van vjjftig; over ie- tig jaar oud, overleden. Mevrouw J. van
dere groep werd een groepsleider aange- Maurik—Sluyter,
die onder het. pseu- ;;
steld. Over tien groepen stond een hoofddoniem Jo van Sloten als schrijfster
.'<:'.'.'•
groepsleider. v
■-..,- ■■■
in vroeger jaren succes heeft gekend, doch
Allen kregen wij een kaart,
stond in wie men vooral ook de weduwe van Jus-. ■
lot welke groep wij behoorden en wat wij t.us van Maurik tal gedenken.
in geval van evacuatie móesten .meenemen: f.JVelen,.vooral- van-de ouderen onder ons,wat linnengoed; ieder, een "deken;.| -geld,, uie nog -met. de boeken van . Van Maurik ..
geldswaardige papieren en spaarbankboekhebben gedweept, s die zich althans den tijd •
jes; mond voorraad voor twee dagen* yronkunnen herinneren, dat er met deze werken'"'
wen bovendien nog wal naai- én breiwerk.' werd.gedweept, zal.het' bij het lezen;-van ■
Al het andere moesten .wy achterlaten.;'-■■ j. bovenstaande-regelen wonderlijk te moede
De evacuatie zou per schip", gebeuren.* zijn. Het zal hun zijn alsóf zij ineens nog
Sinds September lag eea 'aantal rijnaken een direct én levend verband zagen tus-.■;
in het haventje, die. de bevolking zouden schep dieh tijd waarin de schrijver \vJii "•"'.■
moeten: overbrengen naar Uselmonde, on- „Krates", van „Burgerluidjes", van zoovele
der Maassluis. Tijdens den buitengewoon schetsen en tooneelstukken nationale ver-'
barren winter in het begin van dit jaar, maardheid kon verwerven en dien in haast
toen de rivieren dichtvroren; werden,dag en alle. opzichten zoo geheel verschillenden!
'nacht de werkioozen aan het werk'/ gezel, tijd waarin wij leven.' Het zal hun voorko-'.'■'.■■
om de vaargeulen,open te houden, opdat itk
dat'een eeuw overbrugd is. Want Van
geval van nood de evacuatie toch zou'- kun- men.
Maurik is klassiek... en is derhalve bijna
nen plaats vinden.
vergeten en wordt niet-meer gelezen.
*Wg waren er wel niet zoo heel zeker van.
„De weduwe van Justus van Maurik!"
dat wij nooit uit Wageningen zouden moer zal men'ongeloovig uitroepen, „hoe is dat
ten vertrekken, maar- toch altijd hoopten mogelijk? Zij moet ten minste een honderd''
wy nog het.beste. Aan die. hoop kwam in jaar zijn.
,
■;>','
den vroegen morgen van 10 Mei'een einde.
De verklaring van het wonderlijk lijken-.
<?e feit,'dat het levenseinde van mevrouw
Dien 'morgen vierden wij tegen' half
.
,vier wakker'van het geweldig .geronk Van Maurik zooveel tientallen jaren na den
•van een enorm aantal vliegtuigen, naar, dood van haar toen ook bijna zestig ..jaar _
geworden echtgenoot is gekomen, ligt.
• schatting toet een
vier- a vijfhonderd. cud
voor
de hand: de thans overledene is"als
Tegen vieren zagen de straten zwart van
jong meisje met Van Maurik gehuwd, toen .
mensehen
liever
gezegd,
bont,
omof
dat de meesten in nachtgewaad het huis deze reeds in het laatste deel van zijn Iet verlaten hadden
'die in stomme'ver-,
Romanschrijfster.
bazing het verschrikkelyk en toch sterk
'{
Merkwaardig,
nog'het
en even
leeftijdsfascineer end schouwspel gadesloegen.
'..-■uVan verschillende kanten hoorden «•# verschil tusschen de latere echtlieden.
schieten; verschillende vliegtuigen zagen accentueerend, is het feit dat toen
de
wij brandend omlaag storten. Gedurends thans ontslapene als kind voor hét eerst
den heéUtn dag ging er geen' oogenblik met haar ouden mede werd genomen naar -■
, voorbij, dat wij geen vliegtuigen zagen.
den schouwburg/ zg daar Janus Tulp te
kreeg, een van de eerste
zien
blijspelen
den
kwam
voormiddag
In
het bevel:
„Klaarmaken voor evacuatie". .Wjj hadden van den toen tóch reeds bekenden auteur >
cus te vertrekken! Tegen vier uur trokken die later haar man zou worden....:.
Mevrouw Van Maürik, of Jo van Sloten,
wij met onzen reiszak op den rug naar de
zooals zij zich noemde, schreef niet Tiit.
raven, alles achterlatend, behalve ons kahaar
nariepietje, dat wy, juist voor ons vertrek eerzucht. Het was haar man die
tot
dwong
zich
te
dagelyks
schrijven
hadden.
vrijheid,teruggegeven
:;•'•■,
de
zetten en die door zgn voortdurende aanHejt duurde een heele tijd voordat die moediging haar teveel aan zelfcritiek 'in
i
waren, zooverre wist te overwinnen, dat zg eeni15.000 mensthen ingescheept
maar eindelijk,' laat in den . namiddag, ge romans voltooide.
romans" die inkwamen wij toch aan het varen. Wij heb- dertijd succes hadden en waarvan 'men
ben doorgevaren tot het donker werd en er in de meest grboterc^'gemeentelijke bizijn toen midden op den Rijn, tegenover bliotheken'nog wél' een.of meer zal kunWijk-bij-Duurstede blijven liggen.
nen vinden. Ook voor het tooneel heeft
Den volgenden morgen bij zonsopgang mevrouw. Van Maurik wel eens geschre* '
half ven. Wjjlen'de Koningin-Moeder heeft inzijn wij doorgevaren tot ongeveer
tien; toen kwam er bevel om te stoppen. een van haar laatste levensjaren
nog
De plannen waren in de war geloopen;'ze eens de vertooning: van oen sprook jesspel
wisten niet waar ze met ons heen moes- van Jo van Sloten te 's-Gravenhage \bijten; IJsclmonde was niet. meer te berei':
gewoond.
t
—'■'_
ken. Den heelen dag hebben wij stflgelcVan
Van'haar
kant'.heeft mevrouw
Ren op de Lek In de buurt van Schoon* Maürik 'ook dikwijls getracht haar
man
'~ hoven en maar gewacht en gewacht.
in zy'n werk te s influenceeren. ZjJ * was
Eindelijk, tegen den avond konden' de er, .naaf.' zjj wel vertelde, van overtuigd,
mi
schepen aan.wal gebracht worden
dat hy fn'ner en groóter levens had kunmochten wij eraf. Ik ging toen' meteen nen zyn, „een werkelijke
Nederlandscne
■ een boerderij opzoeken en vragen of wij Dickens" had kunnen worden, indien ba.
.■■'■ daar konden overnachten. Nu, dat kon minder dan hij deed had geluisterd naar
,' 'wel, als wij ons tevreden wilden stellen
wat de groote massa van zyn lezers steeds
v
met den stal.
;."■"
meer van hem vjoeg;
t
-Zg was in het bezit van (nimmer •in
Daar hadden wjj niet het minste bezwaar,
den handel gekomen) kleinere werkjes van
tegen; het leek ons een paradijs, in vergeheel
de
Al
tjokvolle
rijnaak.
met
Van
Maurik, welke den volksschijver inlijking
gauw kwamen daar ook andere geëvacu-, derdaad .in een ander licht doen zien, als
eerden uit Wageningen, kennissen van ons een kunstenaar, van een hoogere orde
en ook menschen uit Veenendaal, zoodat al zal hyzelf wel het beste'hebben gevoeld
wij'ten laatste met 24 man op het stroo in waarin zfl'n kracht hoofdzakelijk'zat. •
den stal lagen./
Salon te Parijs.
ons, vluchtelingen,
. De' menschen.- die
(eind 1940),
Na
van
man
verleenden,
den
dood
baar
buitenge.waren
gastvrijheid
hartelijk. Wtf hadden het er,best van vestigde Jö van Maurik zich met' "haar
eten en drinken. Eiken dag kwam er brood, twee kinderen, van wie thans nog een'
dochter in leven is, zich in een van de villamelk en kaas in overvloed. Maar wg* hebben niet geweten, dat het Pinksteren was. dorpen by Parys: later stichtte zjj, dieen • tot'
een verbluffende vitaliteit had
Terug naar Wageningen.
het eind van- haar leven' bok behield
Donderdag 16 ilei kwam er bericht, een salon'in het centrum van deze stad,
dat icy ons den ovlgenden morgen weer aan de Place Royale.
konden inschepen naar Wageningeni'De
De beroemdste -acteurs en actrices van
oude ménschen, die een ' week, geleden, I de schuin er tegenover gelagen Co'médie'
een heclcn 'dag én ten nacht zittend,ert Franchise, diplomaten, dichters en andere
's nachts met een deken om in een over- |
bekende Parijsche persoonlijkheden .jnra- 1
vol schip hadden móeten doorbrengen,] men de thee gebruiken in de geheel in Hinzagen er geweldig tegen op. ;.
■ I dcloopschen stijl met'oorspronkelijk matei Daarom ging een. van ons er op uil ,'riaaj ingerichte'vertrekken,.twee kleine in
om. een autobus te huren. Hj)'slaagde in- ! elkaar overgaande zaaltjes." Haar onrust.
zooverre, 'dat wij , den volgenden • morgen |
ook gebrek aan" vertrouwen
haar. eigen
een vrachtauto hadden, waarmee wij den financieele kundigheid, deed in
haar
4
na. eeniaanvaarden.
Zoó
ver-i
zouden
terugtocht
salon,
t
pe
maanden
dezen
die
even
een cu-;
17 ilei ©m
wif Vrijdagmorgen
is
geweest
ultgaansmoge-riosum
waren
om
tien
„ï« i lijkheden van
half
half zeven en
mondain Parijs, opgeven.
|
Wageningen.
I ,Nog verscheidene'dingen heeft zy onderHoe vonden wij bet stadje terug? liet i nomen. Maar vele slagen troffen' haar bij
Westelijk gedeelte, dus op'de Grebbe aan. het -ouder worden.
overleefd, den; een
is geheel vernield! Het eind van de Hoogna den ander, alle lieden, die haar in;haar
straat, de Kotmenhofstraat, de Riemn- besten tijd haddep gekend. Zy overleefde
dijkstraat, de Bot ersi raat en een'gedeel- * i ook haar eenigen zoon. Vrijwel eenzaam,
te van de Markt ligt In puin. Van de groo- -gekweld'door ziekte en zorgen, heeft, «fl
te kerk op de Harkt fc> niets anders over- | haar laatste jaren' in haar woning op
gebleven dan het geraamte;' de Katho- Seinpostduin te Scheveningen gesleien.
-

:

'''

--■

waarop
,

-

r

zijn als, een Italiaan ooit tegen Engeonthouden had.
Het was verder bekend dat het Italiaansche volk in wezen
door en door . antiDuitsch was en dat de Duce den'oorlog begon tegen de tradities, tegen de meening
en tegen hét gemoed van bet Italiaansche
volkin. -:-:•■. .v-'V -■>■■-.;.■■:■■?■■■,;/
,
.De fascistische discipline belette het
Italiaansche volk echter, van zrjn' gevoezenuwlens blijk te geven, immers elk
was
van
het
Italiaansche
leven
knooppunt
door fascisten bezet, die; van hun positie
uit de oppositie gemakkelijk konden verland de wapens opnam,

*::

'

*'*
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'
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"
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<
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Justus van

.

,

*

■

I

Heke Kerk aan de Bergstraat is er met
een paar groot e gaten in het dak afgekomen en is daardoor . voorloópig
onbruikbaar. De Katholieke Pastorie met
de huizen er naast is een ruïne.
Na enkele dagen ging alles weer zooveel
mogelijk zijn gewonen gang, of liever men
probeerde alles zya gewonen gang te doen
gaan... war. hieruit blijkt, dat o.a. de scholen
cp 22 Mei weer geopend werden. Verder
.
,
wachten wfl maar af.

:

(HOWSfWHHBPE*fc^

heid.
Men wist'verder dat alles wat in Italië
diep in zijn hart nog liberaal was de woorden van Garribaldi, dat het een misdaad

.'•■'

WAT VERMELD WERD

.

Zij hadden begrip van internaUonale politiek en kozen hun standpunt uit redehjk-

':

15.000 Mensenen werden in rijnaken
ingescheept voor evacuatie

,

~

'

"

zetten.QSsVgvßSPK^HP*

■■■

Wageningen

,

|

.

.

'

»_._-

-

•

-

'

'

relletjes in
De berichten omtrent de
Italië houden aan en het wordt nu wel
duidelijk dat de openbare mecning in dit
land zich tegen den Duce keert.
Dit is geen zaak van logisch redeneeren.
dit is eenvoudig een primitief volksgevoelen
dat zich in steeds grooter kracht baanbrcekt. • jCnPBfl
Men weet dat zoowel het Koningshuis
als de Italiaansche aristocratie en de gecultiveerde standen de klassieke pro-Bntsche politiek van Italië wenschte voort te

~*

Hetdvan

.
zoon kan verklaren.
Zoodra' de' fierero's tot onderwerping
wa'rcn gebracht, werden zij tot
arbeiJ
gedwongen. De ellende, die zij
hadden
doorgemaakt, had hun gezondheid ondermijnd en vele waren levende geraamten.
'Als gevolg hiervan stierf 60 pet. door 'ie
behandeling van de zijde der opzichters
'en door geeseling; 3.*>00
Hoitcntotten
werden n->ar ünairn-rilancl
gezonden,
waar 5307 van hen .stierven. Slechts 193
kwamen terug. Anderen werden . naar
Kameroen gezonden,, waar zij aLs ossen
voor karren werden, gespannen. Hiervan
.fic.Weg" ontving van een abonné
stierf twee derde.
ondcrxtaanden brief ter publicatie.
Na de onderwerping
: .Nu de gelegenheid weer open is,'om iets
Er zijn in hel Blauwboek ook vele beëedig"
ons te laten hoorcn. zullen,wij daarvan
van
de verklaringen, opgenomen over het optre- maar dadelijk
gebruik maken, want je zult
den der Duitschers na de' onderwerping der wel erg nieuwsgierig
rijn, hoe het ons hier
Herero's. Benjamin Burger. .„■ een Ilollandin Wageningen gegaan is. Het lijkt mg
onder
feede:
sche Afrikaner, verklaarde
Ik was bij de Duit se he troepen geduren- c'aarom het beste, dat ik je een beschaving
de de expeditie van Gibeon tot Koses op de geef, hoe het hier geloopen is'en wat'wij
Norop Rivier.-Wy vonden "13 .wouwen en in dié noodlottige . Meidagen persoonlijk
oude mannen in een hol. Telkens als er een hebben meegemaakt.
Dat by een eventueejen oorloge met
uit hét hop kwam, werd hg of zij doodgein de omgeving van WageninDuitschland
schoten. Dit gebéurde om de moeite van
gen
zwaar.gevochten
zou worden, stond
sparen.
naar
Gibeon'te
Denoverbrenging
wel als een paal boven water. Niet voor
zelfden dag zag ik een Duitschen soldaat een r.iets
werd de Grebbelinie nog voortdurend
jons inlandsen meisje verkrachten. Daarna

:

■

trokken.

!

.

Ook de veder vah Goering is gouverneur
van Duiisch Zuid-West-Afrika, ' geweèsr,
hetgeen misschien de wreedheid van ■ den

i

zonder vuur

derf nieuwen, gouverneur, Von Lindequist,

?

,

,

'

en dag.
Er is geen rook

.

I'

*

Vand

En voor Amerika kan het noemen van een
luchtmacht ten doel hebben
om de Amerikanen 'wijs te maken dat hulp
staan met het
aan Engeland gelijk zou
gooien van goed geld naar kwaad geld.
- Daarom rekenen w-ij deze berichten allen
het aantal van 35.000 vliegtuigen zeer wel, tot de sfeer van den zenuwen oorlog en wij
zelfs zeer waarschijnlijk kan bchooren tot wijzen er een keer te meer op dat juist il in
den zenuwehoorlog en de politiek van inti- dezen tjjd het critisch vermogen scherper
.
midatie
moet zijn dan ooit omdat het alleen daarDé bronnen van dergeló'ke berichten lig- aoor mogeUjk kan zijn om de bedoelingen
gen veelal in neutrale landen en dus binnen van de tegenpartij - duidelijk te verkennen,
het bereik van de Duitsche machinaties.
en vrfl te blijven van de vrees die de DuitWanneer Duitschland inderdaad 35.000 sche volksmisleiders met zooveel meestertoestellen ter beschikking zou hebben voor schap als een wapen tegen ons hanteeren.
een aanval op Engeland, dan zou het er
belang bg hebben om evinals het tijdens
zyn voorbereidseJen voor de campagne van
10 Méi deed, den vijand zooveel mogelijk in
het ongewisse te laten en zijn kracht te
VLERKFRAUW STIJDOERNM
■' : :'"/ y
r
.maskceren. . '■" ■.-';'.;
OMGESLAGEN
Dit doet het echter niet, en het,schijnt
Semarang, 26 Jan.' (Aneta). Tijdens dendus de Engelschen te waarschuwen „Denk
er aan, houdt Uw verdediging van.Enge- storm op Vrijdag in de haven van'Semaland zoo sterk mogelijk, want ik kan alleen rang is op zee een vlerkprauw, waarop twee
voor den inval 35.000 toestellen uit mijn opvarenden waren,, omgeslagen. De beide
luchtmacht afzonderen. Gij kun U nu een mannen hielden zich vast aan de omgedenkbeeld' vormen van mijn. formidabele slagen boot. Op deze wijze dobberden zij
door
productievermogen en zien dat wij on- 24 uur rond, tot hedenmorgen rij
danks de aanvallen die wij in grooten stijl een vrachtboot werden ontdekt en opgeondernamen in staat zijn om de productie nomen. Naar Semarang overgebracht wervan een of anderhalf jaar te besparen.
den zij in uitgeputten toestand 'in de C.B.
\
.
Als dit nu niet moet beteekenen „Geef Z. opgenomen.
het
tenminste
je maar kalm over" dan wil
zeggen „Wees een beetje spaarzaam met RADJA VERBANNEN WEGENS MOORD!
die expedities in Lybië en andere deelen
Koepang, 26 Jan. (Aneta). De radja van
van de, wereld, en concentreer de ïCA.F.
Lio
met. een
op Flores, die in verband
zooveel mogelijk in Groot Brittanje, ;dan
moordzaak
Raad
van
landshoofvoor
den
onze
positie
kragen wij de gelegenheid om
stond, is veroordeeld tot
tien
in de Middellandsche zee, die sterk is ach- den terecht
verbanning.
jaar
teruit: gegaan weer te verbeteren"., ;
dergelijke
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ioe Brajanf'SoenppaJ. DcH Toewa
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tot het afsteken van vuurwerk op-den
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Ter overname aangeboden Het succes van den
ZOQ GOED ALS NIEUWE adverteerder wordt be
Porlab Ie schrijf machine paald door zijn keuze van
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HOMEYER
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Verboden is het afsteken van vuurwerk in de'nabuheid van kerken, gedurende den tijd d'at'daaün godsdienst-,
öeïehingen worden, gehouden en in de
nabijheid van ziekenhuizen. BbÉJHB

£k natm is.cut De toacr
.

(

,

fUCHScRENS
Urrtro::lüt^
■

;.

cm. 8.30

TE KOOP

194

Éi^:.:>^'-2€'JUBILEUM-AVOND
hDACA\CKD.-9-fIBRÜiIRI

lloofdcfrmnJN»aris >an

Special Sedan 1938 Kon£'zelv»t.w191'!
lil
als hieuw :...'*■
-

:

BLAD

=====

■

.■

..

EERSTE

r

■■'

.

v'

"

■

STICHTING NEDERLANÖTtR ZEE

*.'.'.':
. 'V
-Met opdrachten belasten zich gaarne de H.'.H.V
BAKKER:
C.J.A.
Findjai.
Est.;
Deli
My,
M.LJ. FOKKER. Medan.
F. JANSEN
'Medan Est., C. C de VRIES, Tel. 383, Medan.lF. v.d.' LINDEN van SPRANK.: :/^--'&ï:' V' '.;■--•■■ ■■;"•'■. vv:
j HUIZEN. Medan en
.r ■■■■",;.
Handelskantoor;J,M,
BAL, Tel. 252-12
v
V Vendtn. Commissie->n

■':'

1

■

"'

i-

-*-

,

W"'-'

•

:

'

--■

'."''■*

■-■."'.'""■

-

—

DE LEDEN

v

DE 'INTERNATIONALE SIMELOENGOENCLUB

.

BIJVOÖfiBÉÈLD TER GEI EGENHEIDVAN DE'

'

~

VERJAARDAG rVANÏPRINSES BEATRIX

NV. ADMINISTRATIEKANTOOR

HÜTTJPNBApHSTRAAT ,17 -21

—-

.

i

'

'

■——

.-;; ;

Mis -Beziet de
nieuwe Chevrolé
•

■■■

TELEFOON IQI

•

HET S

'^

•'

op de baan van

"

I"

i'

I

'

■-'■

■,

■'

",

'

'~

■„"-

.

'

'■'—--

■""

',

.N. V. Autómojiiclimport-maatscbappij

koek

UITVOORRAADLEVERBAAR:
Engel s c h e warmwater doorstroomapparaten
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31 Jannari t/m 8 Februari a\s* des avonds te half acht

BINNENKORT OVERAL TENTOONGESTELD
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FONDS

te houden te MEDAN ■
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AAN DEN ;BEHEERbE;JRdER; CLUB AFTE DRAGEN.
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[KAMIRLINGH ONNES
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Enge 1 sche kokendwater doorstroomapparaten

&

qo.

PRÖCEEDS FOR THE SPITFIREFUND
EVER I'pyVß HEARTILY WELCOME.

HETNIEUWSVANDEN DAG
===Toor Nederlandsch-Indië ==i== |
*

"wordt niet slechts, op Java,' maat. ook op dé Buitenge*''"
/-,
,
v
Ook als reclame object voor den handel buiten Java' is
"■
het dus uitnemend geschikt.
4oï"»
l' Vraagt proefnummers én advertentietarieven aan dé
Administratie
|
KALI -BESAR W. 21/24.

Ho 11aridschè warmwater,voorraadsapparaten

,
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Een historisch ov*rzichtl>ctreffcnde den oorsprong en de wyzigingen van
het Ncdcrlaridsche wapen en de Ncdèrlandsche vlag naar of ficieele bescheidenen besluiten döör Dirk Itühl.
v".»
Wie

-

*

vlag. ontslaan is uit de oude Prinscnvlag.

te:

Be Igise hè warmwater -doorstroomapparaten

j

dif boekje met aandacht leest, riet, hoe het wapen en "de" vlag met
onze geschiedenis,zijn samengegrocid. Ons" wapen, dat de herinnering aan
de Staten van Holland en het Huis van Nassau levendig houdt, terwijl onze

..

'

-

HET NEbERLANDSCHE WAPEN EN
-DE NEDERtANDSCHE VLAC 7

'BELÖNJE*

onder leiding van W.

VOORRAAD LEVERBAAR:

UIT

iISISÏffIÉS

Duch tevens blijkt hieruit, hoc ons vorstenhuis en Volk één zijn-geworden'
en wij thans in deze donkere dagen de stelling der geschiedschrijvers
kunnen beamen, dat de zelfstandigheid van een'land zich kenmerkt in de
,

;
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INVASIE VAN AMERIKA

:

-Toen 'de troepen debarkeerden werden
tegelijkertijd motoren, vrachtwa.'gtaa.
en .personenwagens inK

i

kranen aan land gebracht. Het.ontladen
'.■{,'eschiedr!ö in een minimum van tijd. in re.;'
cord-tempo werden duizenden manschappen
niet cpmrieiè oorkigs uitrusting en vborrai'en aan land gezet en begaven zij zich »r>
eigen kracht in hun voertuigen op weg naar
l.un ka.-npen, welke-tevoren op yerschülenae plaatsen van Malakka ia gereedheid wa

heen\

-

■;

boven de stad cirkelen; Er is.geen licht
'Het probeert den Amerikanen duidein de stad, de subways,werken niet meer,,
te maken dat men een invasie, zooals
lijk
'er b'geen telefoon, geen radio, .alleen
die
hier op beklemmende wij/e wordt ge, chaos. Voor het eerst voelt de bevolking'
; schilderd, nooit behoeft te vreezen, zoo-.
van de metropolis wat'het beteekent plot:. lang Duitschland • bezig H in Europa en
,
seling betrokken te worden in een oorlog
kans heeft zich. Ie
en'in .vernieling in het eigen. land. Het 'zoolang Engeland.de
handhaven.'Het boek is in wezen dus èea
' sehijnt niet meer mogeujk te zijn te ontpleidooi voor hulp te verleenen aan Eo' komen., De groote stad met haar ingègeland, opdat de Xazi's' nooit de kans zulV
'
wikkeld verkeerssysteem is. een
len krijgen een» voet .te zetten in Amerika.
gevangenis, waar men tot een
Het boek"
pleidooi voor
oorlog,
dood gedoemd is, zou de vijand de overhand krijgen.
»■', '. ' '$££;] '■;'■ V maar.Vooreen .oorlog die. erger zal' voorko".Wannéér men Van. Löon's.verhaal'van d2. men) die het waarschijnlijk nooit noodig zal
ïlan materiaal naar Europa te
invasie tot'zoovér gelezen heeft, voelt,men maken rr.cxr
1 rturen ën v die .een'Waarbörg,
geis. voor, vrede
.zich aangegrepen door een •beklemméntl
voel, dat sterker wordt als de'schrijver Ver- in. de steden en ctorpen van de- Véreehigde
télt hoe vliegmachines komen uit de .richting van Canada en' New Engeland bediei-het Amcrikaanscbe
Het Js
gen. Bommenwerpers gooien hun doodelijke : volk
wakker wordt.geschud,. zcoda t .bet
lading uit- in de havens van New'Orleans. .begrijpt van hoeveel belang het
is. EnZij komen -van Mexico, dat al zoo lang gesteunen:
geland met.man en macht te
leden.was gesignaleerd als een welkom toeVan
boek is bet beste wat tot nu
;■['■■', ' toe Loon's
vluchtsoord voor dè yg fde colonne. •'
in' Amerika op het, gebied van „wakDe■ gebeurtenissen ontwikkelen zich.met .'■■■, kerschudderij" Is' gedaan. "Hei helpt op
een razende snelheid. Van.Looneis weer in
•een indirecte, maar niet minder doeltrefzijn auto, op weg naar'Vermout; w'aaf'sy'n
fende wijze de zaak van Nederland.
zoon «en boerderij hééft. Op,vernuftige vrij-"
ze ontwaken zg de eindelooze rg van auto's , Wij dienen onzen landgenoot, die als pre-
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Inval der Nazi's:
£n toen, op een avond, aan het eind
ven, smeekbeden om hulp, zat Van Loon
voor zijn lessenaar en schteef. Schreef
uren lang, tot diep in den nacht, geobsedeerd door xcat hü zag: de invasie
hoe het
van de Vereenigde Staten
gebeurde zelfs in het 'onoverwinnelijke
en yrootc
Laat in den morgeit
sliep hij een paar uur. Daarna schreef
verder, wederom.
tof. in' het midden van den 'nacht.
Hy rustte niet voordat op-papier stond,
geschreven in een' haastig liandschrift,
het rapport van den'inval .der Nazi's in
de Vereenigde Staten van Amerika!
De methodes welke de Nazi's in Europa
aanwendden waren < dezelfde als die welke
z$ gebruiken in Van Loon's schildering van
de invasie.van "Amerika.' Om later «niet
beschuldigd te'kunnen worden van .■ overdrijving en ophitsing heeft de schrijver gebruik gemaakt van de I verhalen welke hem
gedaan werden over den Nazi-inval in
Noorwegen en, in Nederland. De gebeurtenissen die elkaar snel opvolgen zijn daarom
niet, nieuw: nieuw is slechts het Amerikaansche landschap waartegen zij zich af-

gemechaniseerd
jfhe Rangoon Gazettc" behelsde onderstaande reportage .over de' oefening
en uitrusting der nieuwe Britsch-Indische
troepen, die op het ilaleische'schier-

king zoo licht mögeig'k is; worden,
toch
steeds de klamboes meegenomen, zoodat de
'mannen die in den nachtzeen, dienst hebben Hun tijd toch onder bescherming
drr

Uitrusting voor de Noordpool!

Het geheele
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eiland gelegerd zijn:
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*■. Waaneer men na de oefeningen
>Isritsch-Indische troepen naar hun
..

'

.
de
katnpen ziet teiugmarcheeren, met een modderlaag op de schoenen, transpiratie op"

men beschouwt hun
hunne.gezichten,
kond klimaat-uitrusting, bij hun nachtlegers, ilan realiseert men de geschiktheid
dezer troepen ora In den kortst mogelijken' tijd .in elk klimaat dienst te kunnen
', -doen.,
t
'■■'..
De meeste Britsch-Indische troepen ,in
'..
ligste."
Malakka zijn gelegerd in houten barakken
~..'..■■
Niet zonder aarzelen doet Van Loon wat Set'. atap daken. Deze 'dakbedekking been
hem aangeraden wordt. Hy herlnAert zich. Echermt voldoende tegen den regen
hoe In Nederland en België - én.in Noorwehoudt de-ruimten betrekkelijk koel. Geduv gen schrijvers,, openbare personen'; die in rende'manoeuvres op het land worden >tij
woord en geschrift voortdurend tegen net in van duhbelgeweveh 'stof vervaardigde
Nazitgevaar hadden gewaarschuwd,
van tenten ondergebracht, welke zelfs bij de
kant waren gemaakt, zoodra de Nazi's hua vigste regens voldoende bescherming biekans kregen. En een laatste blik'op de róód den.
■
• gekleurd? lucht is voldoende om hem tijfaVóór de eenheden, die gedurende '. ye.lc
.ljjkvdn zgn huis te verjagen. Juist-op tijd, dagen onder tentdoek moeten verblyven,
zooals later blijkt. In de laan tig den groo- wordt de benóodigde uitrusting uitgebreid
"tten. weg, .die naar het naburige Stamford met slaapplanken, klamboes en ligmatjes.
le!dt f komen zij de auto's tegen met de Na- Door uy.biuappiankcn behoeven de rustenzi's. Men probeert hen tegen té houden, een de manschappen niet in contact te komen
. paal-kogels Vlieden door de'ruiten,, maar
met den vochtigen grond, terwijl de klamVan Loon en zjjn zoon slagen èr in te ohtboes bescherming geven tegen de duizenden
\'
komen.
r.uakietefi die een der grootste ongemakken
Dit is vbor Van Loon het begin van da van het open lucht-leven in Malakka zyn.
;'•
Dank zg.déze klamboes is het percentage
invasie van. Amerika.
er
tijd
in
wat
dien
In New York malaria-gevallen in de troepen zeer klein..
Maar
ia
en in andere doelen van het land gebéurd?
Als de soldaten twee of drie nachten van
Waar. zo i men dat beter kunnen ontdekken het kamp* verwijderd blijven, hetzij om de'dan op" het redactiebureau van een krant? fensiepur.ten te bezetten, hetzij om verken'.
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schuilkelders «brengen". , ■
"MUn, antwoord luidde: „Geeft U zich als?
jeblieft geen moeite.
Het kan mg" niet.
schelen". Maar Churchill dacht er anders
over. '„U- blijft hier tot wg 'weten waar die
Ouitschers zitten. Zoolang U hier bent, ben

,

>

>

*'

ik voor ü verantwoordelijk, en U doet precies wat ik U zeg*.
Hg gelastte zgn secretaris om op te bellen en inlichtingen in te winnen. Tegen mij
zei hg: „Zg weten precies waar dit hui»,
ligt en probeéren-telkens opnieuw om mg
te raken. Een.keer was 't hun bijna ze/

•

»«—.*«

>

lukt".
;,
Voor den secretaria en voor nüj was r t
.

even penibel. Churchill. nam afscheid, en
bij de deur keerde-hg zich nog eens om.
„Ik wou U nog even zeggen, dat ik groote
waardeering neb voor de dingen, die U :
schrijft". Meteen was hij verdwenen.
Achteraf bleek, dat de Duitsche vliegers
ver uit de buurt waren gebleven. Pratend
met den secretaris bleef ik nog enkele minuten achter. Hg was een donker uitziend,
tenger jongmensch, die mg" vertelde vroeger secretaris van Chamberlain te zHtf ee.
.'<:.:
•■■
weest ■•'
Ik vertelde hem, dat Chamberlam In
Amerika niet. bijzonder populair was. Zfln
antwoord wais een verrassing. „Dat is heel
jammer. Hij is dikwijls.verkeerd begrepen
geworden". Even later voegde hij daaraan '■'
toe: „Ik heb nooit iemand ontmoet met .
soo'n schitterend'verstand als 'Chamberlain. Kg dacht ongelooflijk snel, duidelijk
en scherp". ,
Ik bracht het gesprek weer'op Cfeur*
chili en vroeg den secretaris mij iets te
vertellen.over zjjn dagindecling,
omdat',
het .mij hpogelijk Interesseerde te verne-"
men hoe de oorlogvoering, feitelijk geleid
wordt. De secretaris stak dadelijk
van
wal over Churchill's enorme werkkracht. :
,',ln het algemeen wordt met voldoende be-''
grepen over welk een uitgebreide militaire
kennis en ervaring Churcbill beschikt. U
weet, dat het'maar zeldm voorkomt, dat
een .Premier met zijn .generaals , over
militaire
aangelegenheden van s gedachten
■^y^KJjjfifeyflj
kan wisselen op basis van volkomen gelijkheid. Zij komen hier bij hem,
en hij
weet waar zg 't over hebben".
Ik vroeg hem of hg hen ooit tegensprak '"■
of met hén* debatteerde. Dat bleek reer
stellig hét geval te zgn.
.
.■■<;'
Met' menigeen ii> Londen had ik 't al
over Chürchill gehad en ik was van zijn .'.
dagelijksche bezigheden aardig
op
de
hoogte. Hij slaapt niet meer op Downing.
l
~"-.."-«
''-...street 10, hoewel hg daartegen geprotespubliceeren.• Wy spraken zoowat een half uur.; Over
.teerd schijnt te hebben. Maar zijn collega's
koetjes en kajfjes. Ik. kan,-eerlijk: gezegd, vonden het te gevaarlijk.
niet beweren, dat het.'gesprek my veel wij-' - Zoo lang ik in Londen was, stond hy
zer maakte, hoewel ik den indruk had, dat regelmatig' 's'morgen* om 7
.
uur
op,
k
hij op mijn vragen eenvoudig en/openhartig kleedde zich
inderhaast,
ging
naaf
'
• .i.
antwoord gaf.
f
Downinjgstreet, 'naar het 3ouaterrain, .waar
Natuurlijk zou ik graag van m\jn ondereen bed is opgeslagen, "kleedde. zich •
willen' weer- ook'
houd-met Churchill
weer uit, kroop daar in bed en ontbeet '■'.
geven als de etiek van mijn'beroep toelaat.
dan copieus,- naar men; mij verzekerde.
Het wil'mij toeschijnen, dat de Premier er
Daarna
hij de ochtendbladen en
geen bezwaar, tegen kan maken indien ik snrtw.rt leest
ielesraayneó. Urenlang
en
brieven
Verklaar ,Sterk *de overtuiging te héubcii
gekregen, dat v ik te doen/had met een'op- dicteert hjj dan-zijn typisten/Toen' hy mij
r
recht man, volkomen zeker van zichzélf, dié om half 12-ontmoette,*had h# zich juist
;.'■
weer'
aangekleed/
voor
hem-beprecies weet wat het leven
lederen dag komt; hét Kabinet. bijeen,r
teekent en wat hij-goed- of afkeurt.. Niet
rpitvondig .of 'uitgesproken intellectueel. nog voor de lunch. De generaals, admiraals
Zctoals gezegd, al mijn vragen bepaalden en lucht maarschalken verschijnen .niet
zich in hoofdzaak tot ■ verschillende fasen voor den,- namiddag., Churchill dénkt aan
van de'internationale politiek, tot de'verniets anders dan aan den. oorlog. Gewoonmoedelijke kosten van den oorlog en tot zijn lijk werkt, hij tot diep in den' nacht, som»
vooruitgeschoven, post in de Westelijke meening over de verhouding van Amerika tot 2en zelfs wel tot Z uur.
•
tótdenóórlpg.
l?(Zie vervolg pgainat van dit blad).
'

-'"

"*

.-.—

~'"

>

f

»

•■

»

-,

•

'

■

"

'

>'

'

'

,

*

.

*

~

-

"•

.«

„

.

...

,

•

Hg zag ér goed uit, maar verkeerde*■duidelijk in nerveuse spanning.
Telkens
stond hg op, ging dan met zijn rug naar
het vuur staan, liep dan even neen en weer
om vervolgens weer .'te gaan zitten. 'Maa.intusschen praatte hg voortdurend door. ■''•"
:Ten slotte/met een blik op de klok, gaf luj
te kennen, tot zijn spijt het onderhoud te
.
.
moeten afbreken.
■ ',„.
Samen wandelden wij op naar de werkkamer van zgn secretaris. Midden in ons
gesprek had.het alarm-signaal geklonken;
Juist op het moment, dat ik hem perti.
uent de vraag'stelde, wat hg dacht te doen
wanneer de oorlog '■'goed en wel gewonnen
'
,"
was, gilden de sirenes.
In het kantoor.van den secretaris aan
gekomen, rei Churchill mij, categorisch:
„Ü blijft hier tot wg ontdekt hebben,
waar
die vliegtuigen z\jn. Al» zij in de
zijn, dan moet deze jonge' man U naar de '.
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dan

heeft hg° de eigenaardige gewoonte om voort
te gaan mét antwoord te geven op de eerste \
vraagtweede vraag reeds lang
tn breed gesteld is.
Data valt, hg* 'soms
opeens zichzelf in de rede, midden in een'
zin en als men dan denkt, dat hg vraag
twee reeds beantwoord heeft en op' de derde
wacht, steekt hij opeens van wal met beantwoording..van de tweede vraag.
. •
Het was een bijzonder aangenaam onderhoud, en toch voelde \k mij voortdurend niet
op mijn gemak, omdat ik mij steeds afvroeg
'
«,f ik wel alles "uit het gesprek haalde
wat
er voor mij uit te halen wasi Wat ik van''
hem wilde vérhémen was,, zoo ontzaglijk-

niet.

,

•

;

Chineezen hebben de troepen hun paradeaanzien uit den vredestijd kunnen bewaren,
al hebben zij slechts een paar uur tevoren

mechaniseerd.

'

—

van regunentswaschbazen vergezeld en al,
kunnen soms plaatselijk waschbazen aangesteld worden, meestal is de troep toch

ook door regen en modder geploeterd. Verder hebben deze . Britsen-Indische troepfi
hun-eigen transportmiddelen naar Matakka
meegevoerd. Muilezels an pakdieren worden
geheel gemist, het geheele transport is ge-

--~

•

klamboes kunnen doorbrengen.;
/■
Stram en monter
Bezoekers der 'troepenkampen zgn .over
het algemeen zeer ingenomen met de strafcime montere houding der-Britsen-Indische
troepen, ondanks het foit dat zij beirekkolijk licht zijn uitgerust, ten gevolge van'hun
technisch gesproken , non-activiteit, en zy
daarbij nog dikwijls dienst moeten doen op
het modderige platteland.
Slechts weinig leger-eenheden ■' wordan

geheel afhankelijk van de Chineesche wasschenjen. Dank zij het snelle werk
dezer
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schikt voor de Noordpool! Officieren en
manschappen, die, op eenige, honderden
mijlen van den Equator, op het Maleische
schiereiland leven en werken, zijn .voorzien
van overjassen, wollen ijsmutsen, handschoenen en wanten zoowel als dikke uniformen en ondergoed. Toen de troepen nl.
Eritsch-Indië verlieten,. werd er geen aanwijzing gegeven waarheen' zij gezonden
zouden worden. Het zou Europa, Egypte,'
Palestina of een ander ■ land tusschen
Noordpool en Equator hebben kunnen zijn.
Door de noodzaak tot geheimhouding kon
de bestemming" Singapore, tijdens de toebereidselëh ,voor- het:",vertrek,' niet .bekend
gemaakt worden.'
De troepen, die nu' braden' in, de heete
zon Van Malakka, zien'dikwijls verlangend
naar hun dikke overjassen en snakken naar
een beetje koud weerl Maar het blijft heet
in dit, land," "het geheele jaar door, -r-„ Jets
waaraan de troepen slechts langzaam ge•'■,
'-•'■',
wend faken.
Eén i eigenschap van Malakka \is echter
populair geworden bjj "de pas gearriveerde
soldaten, nl. de totale afwezigheid van stof.
Wanneer nie .mannen .naar .hun landgehooten thuis schrijven en.-vertellen, dat er in
Malakka geen stof "is, dan «worden ze gev.-ponlijk niet geloofd ;;het Is echter de eenvoudige 'waarheid.'Het land is stofvrij. De
regens hier hangen geheel af van den moesson, ofschoon slechts een klein gedeelte van
Malakka den vollen invloed van den moès>

,

zg op dé ligmatjes; Zelfs indien de'bepak-

•''

De Britsch-Indische leger-eenheid, die
kortelings 'in Malakka arriveerde, • was
voorzien van kleeding en uitrusting ge-

spelen.

Het gebeurt in de voor Van Loon het
vertrouwende omgeving. De vrouwvan den schrijver ..is met enkeis vriïndea
naar een bioscoop gegaan. Van-Loon "zit
op do bank voor zijn buis, kijkend over het
water, wanneer hij in de verte een rooden
gloed opmerkt. Eerst gelooft hij dat zijn
verbeelding hem 'parten speelt. Zijn zoon
echter ziet ook,' dat de hemel in do richting
-.van New. York rood gekleurd is en dat
achter den rooden - gloed rookkolommen opstagen. Er moet in de metropolis een enor• '
me brand uitgebroken zyn, ■■< B'D
Van Loon snelt naar de telefoon en probeert New.York op, te bellen. Maar mca
vertelt hem dat alle verbinding is afgebro.* ken. Nu-probeert hij de New Yorksche ra-1
dio-stations te krijgen. De. radio zwijgt, liet
.schijnt dat'alles stilstaat, terwijl de.roode
gloed intenser wordt en zwarte rookkolommen den hemel verduisteren. De stilte wordt
| eindelflk onderbroken door telefoon gerinkel.
man, vpór wien Van Loon eens iets ge-'
«iaan heeft, belt op uit de naburige stad,'
' Stamford, en waarschuwt den schrijver te
gen een'troep leden van den „Deutscher
L'und",*vtrkapte Nazi's die in twee auto's
•op weg rjiar zijn huis zijn. Voordat
Vaa'
Loon om, nadere inlichtingen kan vragen,
heeft „de man opgehangen.
-..■■*■
Wat van deze boodschap te denken? Van
-Loon belv.de politie op. De ] .commissaris
luistert,' uaar kan op net'oogenblik niet»
doen.. Zoojuist zijn alle agenten naar de
grens van den.Staat Connecticut vertrokfceh. waar ongeregeldheden schijnen te zijn
voorgekomen. En de commissaris
raa it
Van Loou aan niets te Wagen, doch
zijn
tuis tudéhjk, te-verlaten. Het is misschieü
niét het'heldhaftigste, maal* stellig het vei-
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transport
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dame niets uit te

.
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voeren."
Het bleek al spoedig, dat de ontvangst
in dit vertrek zou plaats hebben'. Dö
van Groot-Britseh-Indië is gelegen en niet
secretaris,
die even weg was geweest, kwam
Maleische
waarvan Singapore met het
de boodschap, dat wg den-Preterug.met
deel
'schiereiland een integreerend
.uit- mier konden
vinden in het vertrek, waar
histomaakt zoowel geographlsch als
pleegt bg'een te komen. Wg
Ministerie
het
risch- ."
V
gingen de trap weer op.
•
De nieuw benoemde opperbevelhebber in
De vergaderzaal bleekeen prettig verhet Verre-Oosten. Air Chief Marshal Sir trek te zgn met groote ramen
aan beide
Popham, bezocht de meeste leger- kanten en daartusschen 'groote boekendeelen'bij zgn eerste bezoek aan de dafen' kasten. In het midden*stond een lange masie-linies in Malakka sinds zgn aankomst honiehouten tafel en' daaromheen zetels
je Singapore, dat hg tot zqn hoofdkwartier geschaard voor "de ministers. leder, bleek
gekozen heeft. Het commando van Sir. Roover eigen schrijfgereedschap te beschik:
be rt omvat de'grond- en luchtmacht van ken, eigen inktkoker, vloeiblok, pennen en
Malakka, Hongkong en Birma, alwaar papier. De stoel, die in het .midden van de
overal Britsch-Indische troepen zgn ge- tafel stond, met • den rug naar den haard,
legerd.was van iets* grootere afmetingen dan de
-j"•
'
„Ik" ben zeer onder den indruk. Aran overige, zetels en kennelijk voor den Prewat ik gezien heb en ik meen, dat", zei dé mier bestemd.
':'-■-■%
opperbevelhebber in een interview in SingaAan den muur, voor zoover, deze niet
pore. „Het is een prachttroep en zg' schijnen door de boekenkasten was ingenomen, hinzich, in dit? land al geheel thuis te voelen. gen portretten. In den versten hoek van
Ik bezocht een afdeeling in Kótta-baroe, een het vertrek stond op een afzonderlijke tafel
betrekkelijk geïsoleerde stad op' de Oost- een gewefiïlg. groot projectie-toestel,' gekust van het schiereiland. Het was den richt op «en'scherm, dat aan de overzijde
dag tevoren buitengewoon slecht weer ge- was opgehangen. De secretaris legde mij uit,
weest, er was ongeveer .25 ,cm. water gedat dit bestemd-was voor het projecteeren
tallen in één dag. maar de troepen zagen van luchtfoto's van verwoestingen, door de
er monter uit... ze schenen er niets om te bombardementen .op Duitschland aange■"'•
.
.
geven!'','. 1
richt. Op die manier kon de geheele Mi„Allen, vonden het een prettige streek om ,nisterraad~zich daarvan op de hoogte stelte leven. Natuurlijk was de plaats van het" len.
kamp goed gekozen, zoodanig -dat het reToen de Premier binnentrad werd ik.
genwater snel wegtrok, en de mannen zagen voorgesteld als Ingersoll, een groot vriend
er zeer, tevreden uit. Ik' sprak met enkelen van Engeland. Wij drukten ejkaar de hand.
hunner!.. Ze waren nog niets lang in Ma- en de secretaris trok zich bescheiden terug.
lakka en zij roemden de netheid van (iet • Mijn eerste" indruk was, dat Winston Churland, dat geheel stofvrij is, en de vriertde-' chill kleiner, ronder en beter verzorgd was,
Verder zag dan ik meende, naar zijn portretten te oorlijke houding der bevolking.
overtuigde deelen. Zijn wenkbrauwen en ïy'n weerbaren
dat
eenige
oefenen
troepen
ik
mg, dat de Britsch-Indische troepen een stig haar zyn' heel licht rood. Zelf ben ik
zeer efficiënt leger-onderdeel vormen, dat vrij-'lang, met-het. gevolg, dat ik dikwijls
er zeer. op uit is om goed werk te leveren. menschen klein vind, die in de oogen van
Ik heb dan ook het volste vertrouwen in anderen heelemaal niet klein van- postuur,
hun bekwaamheden om de diensten te ver- zijn. Zijn stem en zijn conversatie bleken
richten welke hun zgn toebedeeld!"
goedaardiger dan ik verwacht had.
Hg zette zich neer, met/zijn rug naar het
vuur en ik_ moest naast hem zitten.
Een van dé dingen, waarop ik mij' gespitst had om uit Engeland mee te brengen
was een'boodschap uit de eerste hand van
den Premier, beste"md voor het'Amerikaansche volk. Ik ben ten slotte journalist, en
zulk een verklaring zou nieuws zijn- geweest. Daar is- echter niets van gekomen.
Zoodrarik begon met hem vragen te stellen, bracht Churchill mij aan het verstand,
dat ons gesprek een. vertrouwelijk karakter,
moest hebben. Ik probeerde tegenwerpingen
te maken. Bij Premiers komt men'daai mede
echter
ver.
Vriendelijk maar .beslist werd ik op mijn
plaati gezet met de overigens redelijke opmerking, dat vorm geven aan gedachten'op
zichzelf al moeilijk was, maar dat hij, wanmoest zeggen,
neer hij iets in. het.
er eerst, graag zooveel mogelijk van wilde
weten en op zijn eigen manier uitwerken. ,
Zoo spraken wij dan-op •dezelfde manier
als wij met den President van de Vereenigdo
te
Staten • converseeren: , niet, «om
-;

ningstochten in de rimboe te maken zgn zg
meestal met in de gelegenheid om de tentem mea te .nemen: dan- wordt een bivak
gebouwd van takken eri bladeren en slapen
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voor Italiaan-

Wanneer ntf vragen beantwoord

strajitje.

Whitehall uitkomt. De ingang is
gebarricadeerd met prikkeldraad en zandzakken, en ei* staan soldaten op wacht. Zoo
trof de man, aan wien in de tweede helft
van November door.premier Chürchill een
c'riderhoud werd toegestaan en daarover in
zgn blad het-onderstaande schrijft: Ralph
Ingersoll, redacteur, van M.P.I dè jongste
journalistieke aanwinst Van New York, den
toestand aan! toon hij zich aanmeldde en
trok aan de bel, aangebracht naast de bis-,
'.
.
.
torisch befaamde deur.' f
De koperen knop," vertelt hg, was netjes
gepoetst. De butler deed mij open êh samen
staken wij dé hall over, l Ben van. de vertrouwde secretarissen,, dien' „ik nog van
ving mg'op mét de medevroegerdeeling dat de Premier wachtte. .Wg gingen
een steilen trap af, die leidde' naar een
sousterrain, waarvan het dak op; balken
rustte/ en dat tgdelgk tot schrgfvertrek
scheen te. zgn ingericht. | Aan den eenen
kant stond een haard van Hollandsche tegels. Er stonden schrijfmachines op tafeltjes, en aan een daarvan zat een jonge-

'

Paraatheid der Britsch-Indiërs op het
Maleische schiereiland

—

10 Downingstreet is een kort

oat op

+

TROEPEN EN MALAKKA

van 'een dag 'vol oorlogsnieuws en'brie-

vivres,

CHORCHILL

;

wonscht te sluiten voor de werkelijkheid. Zijn waarschuwing tegen Hiller, „Our
Battle';, gepubliceerd na Miinchen," getuigt
daarvan. Daarom kan men niet verwachten komend uit de richting van-New York. Er sident van het Queen.Wilhèlmina' Fund in
'dat hij zou zwijgen, terwijl het zoo duidelijk zijn al vele ongelukken gebeurd. De tunnel New York. voor het vaderland al zooveel
onder de Hudson is geblokkeerd, bruggen gedaan heeft, daarvoor erkentelijk te zijn l
is dat .ook voor Amerika het gevaar'naderbij ia gekomen. : ' v tMfllllMffllMl'flll

Italiaansche

sche krijgsgevangenen.

EEN ONTMOETING MET

•.

.

Niets is minder waar. Hg is integendeel een

Italiaansche vrachtauto's, mét
—

„

-

Hendrik van Loon heeft men meermalen
ér van beschuldigd een pessimist te'zgn.

optimist; maar niet de optimist die

-

-.

■"■- ■',

:-".'•':

Buitgemaakte

<

enorme

•

•In het .contingent versterklhgatroepen
zijn zoo goed ais alle wapens ingedeeld.
Een geheel leger rafanterie-troepen zoowel
als artillerie,' genie en de bijbehoorende
hulpdiensten zijn momenteel verspreid over
Malakka
ondergebracht.
troepen zijn in het Noorden gevestigd waar
lot nu toe nooit troepen .'■ gelegen terwijl
anderen j bij;; het ■•/ defensie-stelsel
in
Singapore zqn ingedeeld. De. burgerbevolking der Steden, waar -door de troepen
hartelijk welkom,
trokken, heette hen
terwyl de mannen zich snel aan het kazerne en kampleven op het /schiereiland heb-'"'':
ben gewend..
Actieve dienst.
Allé eenheden zgn momenteel In acuitgetieven dienst en voor den corlog
rust. Zg ontvangen. veldrantsoen, ■ wat
voedsel bevat dat gewoonlijk niet bij het
Britsch-Indische rantsoen verstrekt
terwijl zg, extra-betaling krggen' 'in den
vorm van standplaats-toelagen, waardoor
zij'jn staat zgn eèn 'flinken
financiëelen
steun te zenden aan.hun families in Indlë
en nog voldoende zakgeld voor hen' zelf
overhouden om bioscoop-entrée> en andere amusementen te betalen.
-'43fi§B
Na hun aankomst zgn de troepen aan
een intensief oef en-programma begonnen,
bg hun -gewonen dienst Li de Singapore-1defensie. Vele patrouilles worden gemaakt
Qlh de mannen, aan het land gewend te
doen raken waarin z\j moeten opereerén:
speciaal het rimboe-gevecht wordt beoe-,
f end, dat een geheel andere tactiek eischt
dan de inßritsch-Indië gebruikelijke.;
Deze troepenversterkingen zullen een
vitale rol vervullen btf de verdediging
van Malakka, dat op de Oostelijke grens
'

.

:

;

>.

ven.

I

,

'

■

.

tusschen het Lange Eiland en Connecticut,
.niet meerdan een uur van New 'York. Wanneer hg op de bank zit voor zijn witte huis»'uan'zou hg niets liever willen dan
in overeenstemming mct.de rust om hem
bok denken aan iets dan kalme ,cn
dingen,' schrift „Vrij. Nedervriende&ke
. land." bc maan.werpt een zilveren ' licht
over het nauwelijks rimpelende water en
van een badplaats aan den anderen kant
van de baai hoort men het ploffen
van
vuurpg'len, die gracieuze figuren
maken
tegen >esa, flu woelen hemel. Maar gedurende deze lente en zomer beeft hg", over het
water starende, geheel, andere dingen gezien. Hg zag het brandende Rotterdam en
de Lang 3 Jan in Middelburg, die in elkaar
'stortte, en'hjj zag de horden van vrouwen
•tn kinderen over de wegen in JFrankrijk,~el\ kaar vei trappende, in paniek, en hij hoorde
het,.donderend > lawaai'• van' de
bommen
oie Londen tot een >hel maken. Het was niet
meer mogeujk uit.te zien naar 'vallende
sterren en een wensen te doen en oog Je
hebben voor de fraaie golving van dè kustujn en voor de zcilscheepjes, die met'' 'coïT
gewaagde: bocht de baai inzetten." ' .' _,/.
. Van Loon geloofde een' rooden gloql p'vèr
bet wajer te zien, die lederen dag wdn .in'
'hevigheid en ten slotte den
bedekte en. over de gedfeêh» aarde scheen te
;komen.rWannéer,luj>in.ztin werkkamer terugkeerde dan,'.was et- he€; • ontstellende
nieuws"'van Europa ■, en brieven met" hurpkreten van.arme -slachtoffers bedekten- zijn

'

.

•

.

Hendrik Willem van (Loon woont' vlak 'bfl
bet water, de zee die kalm en rustig vloeit

■

Engeland

Dit iü de eerste maal, datefn aanzienlljke troepenmacht met eea compleie moderne uil rust in g binpen een paar da £:■ i>
in -Malakka is gedebarkeerd. De offlrierra, dit? het landen bijwoonden, kregen
ren uitstekenden indruk van de orde en
snelheid waarmede de opératie verliep en
_zaasr,en licht materiaal zoowel als de
*■/ tróepe:i zk'b met eigen motorkracht naar
/.hun verschillende kampen, konden bega%

■

Pleidooi

voor hulp aan

.

VOOR V.S.

NAZI-GEVAAR

'

LonedrikWlmvan

Yorkvan

dr.H

.

».-■•.,

,

overNew

Een booze droom

'lessenaar.*

■■■■,■■■.-■■.

zijn opgeblazen. Het Is sisof. voor Ameriït.i
de dag- v.-.n het laatst oordeel ia gekomca.
Het Amerikaanschè volk herstelt
sich
echter spoedig," zoóals ,blijkt, tot de laatste
helft van het boek, dat is gevuld met het
verslag van den strijd welke de stugge ' en
stevige bewoners van den Staat Vermunt
Nazi'p,
voeren lepen Bc luchtmacht der
welke strategische punten,bombardeert en
een leger van parachutisten tot zijn
beHet is laat in den avond, doch Van schikking heeft. Deze aanval mislukt volkoLoon ra zijn zoon vinden de meeste leden men en liet succes, moedigt de Amerikanen
van den.staf van de Stamford Advocaten aan. zoodat zij er ten slotte tri slagen mot
-;.;■>
geschaard om den telex, wachtend
op de Nazi'a grondig af te rekenen.
nieuws. Maar er komt niets, totdat; t«n
Van Loon's les.
slotte over de radio de stem klinkt van
Hoe dit gebeurt kan men lezen in
een reporter, die ergens In de buurt van
Van
New Vork gebruik maakt van een zwak Loon's boek v ofschoon slechts van de, eerste
amateur-station. Wat hij vertelt slaat ile, dagen een opwindend'van 'uur tot uur verluisteraars met verbazing en schrik. Een slag worat gegeven. Het zou ook onmogeYork lijk zijn te voorspellen hoc de; Airterikathen
gedeelte van de dokken In-New
staat ia brand. Nazi's. hebben getracht een Duit se he invasie zouden kunnen
centrale ■ ponten in de stad onder hun slaan. De schrijver weje Opzettelijk ■ dên
indruk, dat Amerika op het nippertje aan
controle te kr\jgen.
Er is gevochten, gemoord, li'un- bet gevaar van Nazi-dominatie ontnant.
derden mensehen zijn in de benedenstad Amerika is immers nog niet zoo voorbereid,
dat het een invasie van een vijand, . die
onder een voet geloopen. Duizenden verkeeren in een.staat van paniek, . weten niets anders te doen heeft, gemakkelijk zou
niet wat te denken van de ontploffingen kunhen weerstaan. Duitschland heeft ecbdie. voortdurend gehoord worden en kij- tci de handen vol in Europa en daarin nu
ken' verschrikt naar de vliegtuigen die ligtde les welke het boek tracht te geven.
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Het Amerikaaasch weekblad

VDc-Japansché rcgeerins is in banden'
gekomen* yan .extremisten,' Het eené gedeelte—- de legergroep —.wenscht naar
den pry's —Ihdië
te grepen; het an-

'

vasthoudend ej) fanatiek. Hy houdt' van
dobr
zyn-,
daden ca laat zich daarbij
instincten leiden. Zijn lichaam., zoovel als
.
zijn geest, zijn staalhard maar tevens' is
hij wio' sensitief als een stet*r.
..'■».,
De revolutièteóhniek., leerde* hy' als
Japansch militair attaché in 1917, als ge-•
tuige bij de Russische barricades. In 1931
oorlog doorslag- commandeerde hy in Mantsjoerye, een leoverwegend,
>
is, ontbeert.
'~
gereenheid zware artillerie «n werd een
Ik Heb omtrent deze betaé punten geen van 'hén die verantwoordelyk waren voor'
Orsoonlyke meenihg, en. herhaal alleen de het Mantsjoéry'sche incident-van dat jaar.
vpmerkiogen,- die ik te nóórca kreeg als Vyif jaar later maakte hy deel uit
van
•commentaren, afkomstig_van iperstandige de samenzweerders in de bloedige' Febru'raenïfchen, die Churchïïl goed Tcennen. hem : ari-revojujiéi waarby' verschillende regee':<: Vwonderén en respectceren in weerwil vaü
rjngsleiders werden gedood.
;_;.'/- v.q
die. tekortkomingen.
Hij werd bij 'die gelegenheid openlijk
V;i "Zelfs zijn critici moeiten toegeven, dat gedesavoueerd, maar by' het uitbreken van
de jongste pfomöücs by het lucht.wapen en den oorlog in fch'ina nam men hem wederom
de marine in tegenspraak waren mét de bij het leger iri'dienst. Op rijn persoonijk
eerste van de beide zwakheden, die hem initiatief gaf hij zyn artillerie en zyn vlicgwórden toegedicht; En wat de andere zwak- tuig-e'scadrille bevel het „vuur té openen op
heid betreft,'zijn tekortschieten in techni- 'ce Engelsche kanónneerboöten'
sche'kennis, valt niet;-te ontkenden, dat Scarab" én „Bee'* «#i op de Amerikaansch'e
voor de onloochenbare-.technische verbete- „Panay", «elke zonk. Voor deze buiten»
ringen, die by het lucbWapcn zijn aange- •gewone' insubordinatie ontving hy een bebracht, de verdienste aan den baas toe- risping, maar hij werd er n«óit voor ge<
~..'■•■..
komen/ En voor wat betreft de öp-i én straft, i . :&_:.:■
■
■
over *, Later dook' de fanatieke kolonel ..óp als
aanmerkingen, die gemaakt worden
dé .dictatuur, die Churchitl, naar.. men hdofd *van een soort formidabele „knokS. A.
zegt uitoefent, wil het my voorkomen, dat ploeg," iets. in den geest van
was
de
'..Japansche
Jeugd-tannen.'
Het
-heb
weinig
bewijze»
.ik daarc'bor.'bitter
partij" die 100.000 vurige leden schijnt te
'_
. '■• •
hopré,n aandragen.
f?"
•tellen.
Hun vlag stelde een-witte zon voor.
nam
Toen ik van den secretaris afscheid
met als achtergrond een vuurrooden bal en
spoo'r
geen
.keek ik;naar de lucht. Er was
ymbolisccrde. bloedroode vaderlandsliefde
van Duitsche luchtraiders te bekennen.
ender
een witheete ion. De commandant
die
Ik heb mij, afgevraagd of Churchill,
van
dit
privélegertjé blufte: „Kijk uit voor
dicht
aandrong,""
bij
er by mij zoo op
dat ik
my, Hashimoto, ik ben geen man bzn stil
de schuilplaats zou. blyven, zoolang het te zitten en te praten."- y.
signaal van „all clear" niet was gegeven,
Gedurende de. laatste' maanden heeft
jiit voorschrift zelf bok heeft opgevolgd en Jvingoro Hashimoto
echter» stil, gezeten als
Ik ten spin, bezig met
niet zoo maar de straat is opgegaan. dien
zoetfluitende woorden
dat hij
een jsterk vermoeden,
heb''
een
revolutieweb
te
weven.
bracht prins
v'porebrgsmaatrcgel aclf versmaad heeft. Fumimaro Konóye ertoe omHy
de regeering
in
En, dat,zou net jets voor hem geweest terug te keeren en den post Van premier te
aanvaarden en was een van de heftigste
agitators voor de' opheffing van de oude
-7.-Ö-'
politieke partijen.
De Amerikaan Wilfrid Fleisher die géKWlNaar men weet. is op.Kerstavond in] burende 10 jaar directeur-uitgever was van
het.cabaret „Majestic" te Shanghail de „Japan Advcrtiser", totdat hij min of
peer geforceerd door Duitsch geld weru
-een, hevigevechtparty ontstaan
achén .Amerikaanschc eri Italiaanscho uitgekocht, keerde eind November in- San
,
matrozen. Omtrent dezen- veldslag-in- Prancisco terug. | Voor den eersten keer
hét-klein trof de „Javabode" thana nog 'Sinds'vele jaren kon hy zonder terughqur
•■•."'.'■ enkele pikante' bijzonderheden in de ding spreken, wetend dat hij toch niet meer
• naar Japan" zou terugkeeren.
■ V ■ ;Manila-bladen aan: .
Nu kan ik. zoo deelde hij mede. iets beais
macróni-eters
de
Zoowel de. Yankees
kend
maken van een complot dat op; 5 Juli
„slag"
gewonnen
den
te
hebben
"beweerden
Vond, toen een groep, reactionnairc
plaats
en zij zullen het hier vermoedelijk pooit,
leden van de zoogenaamde „door: God ge-,
" -ever eens worden. Het ecnige wat vaststaat
'■
minister-president,
is, dat de ruzie ontstpnd naar aanleiding zonden" troepen, enden
den
Mitsümasa
Yonai
minister der kei- \an het bezit van een tafeltje, en dat het
Tsune Mats'udaira,
zerlijke
huishouding,
voor
Chineesdhe
krijgt
cabaret 5000
dollars
nog te betalen consumpties, töien de strijd trachtten to vermoorden. De leider van het
voor het complot was kolonel Hashimoto. De Japan• ontbrandde, alsmede nog 2000
sche'politie arrcsteerde'3S samenzweerders,
't. t
herste] der aangerichte 'schade.*
maar kolonel Hashimoto bleef op vr\je voeVolgens hét blad I.Shanghai Evenipg Post ten.
Een maand later viel premier 'Yonai
inMércury"
isecri Italiaansch officier
.and
prins'
Konoye nam de regeering over.
tn
den stryd gebleven. De-man richtte juist
Kolonel
Hashimoto
werd directeur van dé
een
cijn revolver op een Amerikaan', .toen
'keizerlijke beweging tot steun aan het geder
volgens
regelen,
hem
dé
andere Yankee
rag gemaakt.- een centraal geleid hoofdkunst bg zyn nekvel greep en de Jrap af-' bestanddeel
de
.bo- Japanschren' van den nieuwen nationalen
'wierp (het ;,feest" vond plaats of»
• .
■■',
opbouw.
slachtoffer
bezweek
Het
venverdieping).
De kolonel had nog'geen reden om zjjn
.
aart rijn hoofdwonden.
%-oor rne uit" .te
herItaliaansche Marine-officieren, bij wie Muf-devics: „Kijk *;•>
••■
.-• '
locpcn/
United Press naar de juistheid: van dit verhaal informeerde, ontkenden echter dat er
eett dóode gevallen was. Zij gaven toe, dat met het hoofd van dezen held de piano ging
de. Italianen'anedën en builen hadden op- bespelen...
iVil
Zeven Italianen liepen ernstige snijwonkeloopen, maar: „Onze mannen zyn matige
vechters..." den op, toen zij door de Xankces door de
-drinkers, doch uitstekende
(Dat zijn de heeten dan blijkbaar alleen in gesloten ramen werden gegooid en slechts
*-."
aan den dood ontsnapten .dank zij het feit,
China, zegt de „Javabode").
melden,
wist
ook
te
dat* er 'toevallig een balkon ter plaatse
„Evening
Post"
■ De
ge- was;
dat een ItaliaAnsche -matroos op
.•''■._
~--.'
In totaal moesten 25 man in het ziekengeven oogenblikecn der „girls" greep en
haar-dwars door de groote trom. van het huis worden opgenomen, terwijl het incident
dansorkest wierp. Waarop'een Amerikaan gesloten'werd met Italiaansche excuses.
'
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FEUILLETON
GIF
door
DOROTHYSAYERS
„Prachtig..:'zoolang als je dat
maar
.
'weet! Goed- dus. Philip Boyes en Norman
Urguhart zün de eenige in leven zijnde erfj
genanien van Mrs. Fraybuni. ,alias.. Cre.mbrna Garden, die rijk js'cn dus geld-na te
.laten heeft. Eenige .jaren geleden had «ie
Wrayburn den Vader van Urguhart
• tot haar..zaakwaarnemer benoemd <—: het.
eenige familielid, met wien ze vrjeridschappclijk.was blijven,omgaan."Na den- dood. v'cn
zijn yadpr zette Norman Urguhart de zaak
■» op=
denzclfden voet .voort en In 1920'"gaf
' : tMra.
hem een vdlmacht, w^arhj'
Lu" het reent kreeg om'haar zaken in den
"meest vollcdigen zin te'behartigen. En, te-.
>

t

'

•

«.

.

'

.-

'
f

'.

daartsij liet hij je een doc'ument ziepi dat hij
het ontwerp van. het. testament noemde.
Dat zoogenaamde ontwerp is na het testament, dat door Miss Climpson gevonden is,

gedateerd, maar het staat vrijwel-vast. dat
het ontwerp door"Urgïïhart bedacht is ei
ds»t op een tijdstip .zéker gedurende de laat»
binnen .de
ste drie jaar en
laatste week. En het feit, dat het echte testament, terwyl het op een plaats lag, waar
Urguhart bij kon. niet vernietigd, is, wijs;
op het volkomen ontbreken van latere'"wilstwee haakje:.,
beschikkingen. Tusschen
Wimsey, waarom heeft h(j dat testament
niet' vernietigd! Als. ecnige. erfgenaam.. dié*
nog in leven is, zou hij dan tóch alles gc-

„Misschien heeft hij er niét aan gedacht.
Of misschien zijn er nog andere erfgenamen, 'Die oom in Australië bijvoorbeeld."
..Ja, dat is mogelijk. In elk geval is hef
een feit, dat hij het niet vernietigd heet;.
Ert in 1926 kreeg Mrs. Wrayburn een ern v
stige beroerte, waarvan een volkomen-vervan
lamming en geestelijk een toestand
de kans, dat
kindschhcid het gevolg was
ze'ooit navraag zou doen naar het beheer
van haar bezittingen, Qf een ander testiment zou maken, werd (oen wel uiterst ge•'•-..
.
ring. .
—

.-

.

dat weten we
daarmee-.-rnaakte ze een téstameK,' . „Omstreeks dien. ttfd
Urguhart spï;
Arbuthnot
ging
waarby ze'alles wat-zé had .gelijkelijk tus- van Mr.
haar beide achtèrrtpven : ;verdeelde, culeeren. Hü beging fouten, verloor gelJ,

■■

-

gelijk

.Phitin'Uoyes'kreeg
'di £ $0.000 én Norman^ Urguhart a)
'het
Opnoemde Urguhart heeft jou, toin
, 'je hem naar het testament vroeg, opzette.'
lyk' verkeerde, inlichtingen gegeven.'- H-j
1 beweerde,' dat «Hes hèm nagelaten was en
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probeerde door nog gewaagder speculaties
het verlorene' terug te winnen en wefd toin
voor een groot bedrag bij de kracht van «Ie
Megatherium Trust Ltd." betrokken. In elk
'geval verloor hij veel meer geld, dan '.li\j
missen kon en door de ontdekkingen yaif
.
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Duitsche opvatting
Toen tüj te Hongkong was aangekomen
man van Generaal Tsjang Kal-sjek,
heeft met-zön militaire helpers, ten getale van
m.j,zo« vertelt M. Stockton
In de te Sy.l- 37 man per trein, welke als de „Swastika
ney verschijnende.„Sün", kortelings
In de Special" bekend werd, wegens het aantal
conversatiezaal \*n het Hongkong Hotel nazi symbolen
op vaandels, waarmee deze
verteld, dat China en Japan de marmo7- was
behangen, werd Generaal.von Faikenjes. Proefkonijnen,
waren, waarmede Hithausen een interview afgenomen. Hy was
ler experimenten deed met de
sfriidmetoen op bevel van Hitler op weg
naar
thoden, «elke toen leidden tot de over- Duii&chlarid
' '
terug. '
winning op Frankrijk* slagvelden.
T»e blik.semoorlog'ts In China geboren ft
.Japan kan in China niet'
winnen'*
In de noodlottige maand October
vertelde lüj me toen, „China heeft
1933
toen Canton, d- grsstc.stad b» het Zuilui. antwoord op zijn
methoden geden, en Hankou.. ,1e tweede
en 't zullen alleen deChineezen
vonden,
hoofdstad
van Tsjang in oorlogstijd, binnen
rijn die zichzelf kannen verslaan**.
e*.a
week. na elkanderNn de handen van den
Hij voorspelde, dat de oorlog zou eindi"_
Maller vielen
gen in schaakmat, welk 3oort einde slechts
Het was alleen Hitler. die zich bekom'- zou omslaan, wanneer China .of Japan innierde om de lessen,-die hg in dïè
noodlot- nerlijk zou ineenstorten als gevolg van de
tige dagen in ,Chi«a opdeed en welke d»n financieel* inspanning van eenuitptittingsoorlog in het Verre Oosten vrrjwel beëindig- oorlog. ■■■;■,"'■■
den. Alktn hij zond zijn militaire missies
Nooit, zal China weer het risico -"willen
uit om ioowel den "Japanners als den Chi- loopen van geregelde slagen, welke den/vtü
r.eezen van advies te dienen, en zich met van Sjanghai, Nangking, Hankou en Canhen ÖJj de'zaak toe te leggen.
. '
ïon voorafgingen.
■'
'>
Het was een>Duitsche militaire missie, .die
•»■ ■■'*.' "1
■'
„Voor China is duizend mijl niet*,** «!•
oe Japanners er tóe bewoog om "de
blits
de Tsjang Kalrsjek mt eens. .*De Japankfieg-methoden in toepassing-te'brengen,
ners kunnen onze steden innemen. -Ze
welke methoden dan den val van Canton en
kunnen onze proviciën onder den voet,
.
Hankou. hebben teweeggebracht.
loopen. Maar elke mijl vooruit brengt hen
Vernietigt door en verspreidt ü! Voordieper het moeras in. Wij zullen den fak-.
uit; Steeds vooruit! Laat dé achterhoede
kei hanteéren bij alles «at uij prijsgeven,,
voor zichzelf zorgen. Verspreid je «achter
zoodat voor'den indringer*, niets
cc geyechtslinies van je vijand.
dan
zwart cc wordenasch zal overbiyven.*'
Op* die wijze is Canton gevallen binnen
een weck na den inval; het ging zóó
snel Hét onafhankelijke China, trots het verin.z*n werk, dat het verbijsterde China 'aja lies
van rjjn zeehavens, dé, blokkade van zijn
leiders van verraad beschuldigde.
en de; vrijwillige vernietiging van
kusten
De geplukte ,iluftuaffe^.
ï Op die wijze is Hankou, duizend tójjl van
zijn-oogsten
en
industrieën
in
veroverde,
de
ce zee naar het binnenland, in de handen
beeft nog uitgestrekte hulpbron'der 'Japansche' gemechaniseerde eenheden gebieden,
Het veroverde China is. daarentegen stand slechts/door -de superioriteit van het
nen.
maand af gelast, omdat lict. moesson-weer
gevallen, welke waren vervoerd naar. dé
buitenwijken door Japansche oorlogssche- een verschroeide en zwart gemaakte last, geweervuur der .aldaar ' patrouilleerende langs de stranden-die, voorwaarden schiep,
welke per dag de toch al snel leeg worden- oorlogsbodems.
welke de doorsnee >3ondi"of kloeke, die
pen, die de breede wateren ran de Jangtse£
De grensgebieden, van Hongkong, van gewoon is te lijden, als za"cht zou beschou
.J.ÖOO.OOÓ*
kiang opvoeren, vijf honderd mijl voorbij je de Japansche schatkist met
(ongeveer ƒ 7.640.000) armer maakt.
waaruit de Japanners*, achttien maanden wen;-'' ■'.:■'.'
",\
'
;. -:■ .'■•*; ,'■'
Chineésche frontlinies.
verdreven,
de
wemelt
geleden
Chineezen
hebben
Nergens
gewaagd
.
,
China
zjj
'Vermetelheid, -mechanisatie en duikbomin.
Uitgestrekt niemandsland van •. Chineésche
die ■ zich verder dan de spoor- en hoofdwegen of besoldaten,
menwerpers deden Hankou en Canton voor
"Sjaop.de garnizoenen bij Sjocmtsjoenen
vaarbare rivieren, waarlangs zij, na de
China verloren gaan
deden China bgna
Tusscnen de'Japansche en " Chineésche taukok
storten
met
de
van
regelmatigheid
overing,
de verbindingsmiddelen : kunnen
gevechtslinies
ligt
•
den oorlog verliezen.
thans een
uitgestrekt,
een uurwerk.
intact,
.
!
waar
Volgens alle krijgskundige
geen
ifemandsïand,
houden.
leven
meer
mogeleerboeken
moet uit, den oorlog' in China :De inval van Midden China ging niet'
van 1914-1918 was het een' gevaarlijke toe- lijk is, waar dorpen en steden zön
afge- ■j Australië
'militaire teering trekken. Indien dit uitge verder dan Itsjang,'het hoogste punt in
stand. Het zou voor Japan 'onheilspellend brand en met den grond gelijk gemaakt
land eens mocht worden aangevaloorlogs•de Jang'sekiang, tot waar hun
zijn geweest. Nippon is er echter in
niet door den indringer, maar door de ste- ttrektè
gelen,
zullen
de methoden, die moeten worden schepen konden binnendringen. De invasie
delingen zelf
waar verkeerswegen» eauslaagd.
aanguvendv.van denzelfden aard zijn als van Foekien hield op bij de eindpunten der
Verdelg e n verbrand. wen geleden aan.de bergen ontrukt,-'weder-i
spoorlijnen,, welke van Swatou en Amoy
woest en berggrond, in hevVerrè Oostentoegepast. '
omzijn omgezet in
Maar ook aan de zijde van Tsjang Kai'Er' zal geen -loopgravenoorlog plaats :iaar 't binnenland loopen. De inval van
sjek trof men Duitsche raadsleden aan. waardoor de invaller niet' in staat zal >zija
hebben,! maar tot het uiterste gevoerde be- Kwangtoeng hield óp bij Canton, omdat de
Het was bun onmogelijk Canton of Hankou deze te gebruiken; waar zelfs de spoorbaweeglijkheid. Eén indringer zal genood- terugtrekkende Chineezen de eenige verte redden. Maar zij hadden een antwoord nen zijn opgedolven en verwijderd..
op groote afstanden verbinding»
namelijk den spoorweg van
gevonden op „blitzkrieg" -7- eeh woord, dat
Vee achter de Japansche linies bestookt zaakt zijn
aan te leggen en deze in stand ta Cantcn naar Hankou, vernielden door de
lijnen
nota. bene reeds lang vcor we er iets, v.ia China's guerilla-leger van twee mïllioen houden.:-Tot
zekere, hoogte 'moet hij van zen met lichaamskracht uit te rukken en
wisten uit Europa, te vinden zou zijn
er zjjn In China ver- het
in man tevens vrouw
hij dan ook niet te verwijderen. ,
bestaan,'waaróm
land
de Chirecsche en Japansche woordenboescheidene bataljons amazonen
voortte
maar veeleer
vernietigen,,
zal.trachten
'
durend, de indringers, zich stortend op afken.
Verder.naar het Zuiden 1 hield de invasie
■'.'
—.
van Kwangsi op bij de plaats, waar de
gezonderd liggende garnizoenen, de kostba- poogt te behouden.,'
Het antwoord, dat- Australië aan dea hoofdweg eindigde.' In de eischen 'op
Verdelg, zeiden »>tot Tsjlang Kal-sjek. re verbindingsmiddelen branden, vernietimoet geven zal ook moeten zijl. Fransen |Indo-China .stond' het Japansche
blitzkrieg
en
verbrand!
Verdelg
Laat niets aebtér gend, plunderend, verwoestend, bijna; duiblitzkrieg!
Beweeglijkheid .tot
het leger alleen maar naar extra-territoriak*
nat dcii vijand ten bate komt. Maak zijn vels in hun vermetelheid bij den aanval
uiterste.
Duikbommenwerpers
teneinde
gemechaniseerde eenbeden
recht langs den spoorweg, welke Haiphong
immobiel. en moord. Overal vonden verwoestingen'
Verwoest duizenden vierkante mijlen van plaats; den-Japanners wordt noch gegund duikbombardementen tegen te-gaan, wel- verbindt met Koenming.
het bedreigde gebit-d. en trek terug ach- te opereeren noch de waardevolle m\jnen" ke zoowel door' de Japanners als door Hit.
Slechts een weg.
ter de scheidingslijn der verwoestingen, en industrieën in bezit té houden, welke ler inet 'zooveel voorspoed .zijn gebruikt.
Voóibereidselen.
ten
een
dienste
van
snelle
alleen je guerilla's en ongeregelde troe- zij in het veroverde China trachten tot ontGelijk Duitschland, had Australië zijn*
evacuatie en verwoesting der '. bedreigde 'militaire missie
pen achterlatende <»*n tien vijand in den wikkeling te brengen.. ■
'
.
in China moeten hebben.
contreien. Volledige, snel-werkende mecha- Frankrijk heeft zich
rugiaan te vallen.
voor zjjn verdediging
Ver weg in het hooge Noorden hebben rusatie.
'De ontwikkeling" en oefening, der op- de krijgskundige leerboeken van 1914Zoo is China's „verschroeiïngspolitlek" de guerilla in de provincie Sjantoerig den
geboren. Ze heeft, gedurende meer dan vnanden alles ontwrongen, behalve" de ste- burgers, /welke de tegenhangers kunnen
1 1918 verlaten. Australië verlaat 'zich voor
''
worden van China's guerilla's,
een jaar, de Japansche strijdkrachten ge's-landsverdediging op Europeesche-- leerden langs een' dunne strook spoorweg. Hoheel stilgelegd. Gedurende twaalf maan;.*;
nan heeft weer
een provinciaal, bestuur
boeken.
Zeelieden van 't kalme water.
den ondervonden ze stagnatie, en naren in het leven geroepen,-dat, achter de JaDe soort van. oorlogvoering, die we'lri
.
ze niet in staat vooruit te rukken, terDe strijdwijze van Japan ia China leent Australië zullen".ontmoeten
gesteld
pansche linies zijn actie voer^,' maar dat
weigerden terug te wijken. :.>*. aan niemand anders trouw . verschuldigd ef™zich niet'toe te geloovèn, dat de Japan.
yrijl
dat de oorlog zich ongelukkigerwijze uit- I
ners een veldtocht zouden wagen over een strekt tot dit land
dan aan Tpjang Kai-sjek. ,
zal echter niet worVreemd genoeg, dat 'de Franscncn. zich is. Ofschoon
zeeoppervlakte van duizenden mijl, alvoop Europa'»- slagvelden. Ze
er
gevonden
oorlogsvcld
het'centrale
den
die les piet herinrierden. 'Napoleon
had
duizend'mijl vandaan ligt* hcoren ' zelfs rens in de nabijheid vlootbases te hebben 2s reeds ontwikkeld op de slagvelden van
ze geleerd, toen de Russea de ■ toorts aanSjanghai en Peipiig, plaatsen, waar in'den aangelegd.'
China. Sinds mijn aankomst uit het Verre
wendden en er Moskou m-ee in brand staBij al hun operaties langs de Chineesche Oosten heb ik met hooggeplaatste Austratooneelen der, vroegste
oorlog
Chineeschen
ken. ',
t
t
veldslagen zich hadden afgespeeld, nog da- kust, hebben, zij allereerst zulke bases aanlische militaire functionarissen gesproken
Het advies, dat Von Fa!kenhausen> 'ep
op Formósa, het eiland Hainan, en -heb ontdekt, dat zij verlangend zijngelegd
gelijks het artillerie-geluid en het geknethet'
zijn Duitsehe militaire medewerkers aan' ter van machinégeweeryuur.
het eiland Waitsjou,
den
Pratas- q en een en ander te leeren uit den aard der
Tsjang' Kai-sjek gaven;
was een grootSpreckley-archipel en nog andere. ,
-operaties" in het Verre Oosten.,,
Leering voor Australië.
echecpsch gebruik van de nk-thoden, welke
De 'Japanners zijn, in weerwil van de re-, 'Er is slechts een weg open
doe wat|
tot Napoleon's nederlaag in Rusland hadCanton, de eerste stad in het Zuiden, putatie door hün vloot verworven; zeelieHitler
heeft gedaan, wat Rusland, Italië'
g ._'.■■
den geleid.
is zoowel omringd door guerifla's als gere- den van; 't kalme water. Branding is langs en de Vereenigdè, Staten van Nooro\Amer
Op ' die manier experimenteerde -Hitler, gelde troepen, en de Japanrers houden de. óe kusten van Azië een onbekend verschijn- rika thans nog bezig zijn
te doen: bestu
middels zijn missies in China
ontwik- verbinding langs de vitale rivier de Pö- sel. De.inval van Swatou, om maar eens deer de.Japansche strijdwijzen «en de Chikelde er den.- „blitzkrieg" en r vond
er rcl.'cn dus'hun macht over de stad zelf in een voorbeeld té geven, werd, voor " een neesche krijgskunde uit de eerste hand.
V}. H. Donaid, de
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hy

erop na te houden. Alles wat met den
verband houdt, komt by hem num*
mef éen,.ms(ar desondanks valt hét hem
r::ocilijk om tegenover oude vrienden e - :en
medewerkers bet been styf te houden', en
-winneer
hun den bons te geven, iclfs
hij, wist dat zy hem in. den steek hadden
gelaten. Zijn andere zwakheid had [ de
secretaris reeds zydeliags te, verstaan geóm
geven: zyn onbedwingbare neiging
spelen.'
zelf voor militair aanvoerder te
Men is benauwd, dal «t nog te veel van
den cavalerist in'hem r is overgebleven en
een
dat by de technische kennis,, die in

''
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Twee persoonlijke zwakheden schijnt

Zij leerde tevens Chineezen het antwoord op,, Onmiddeliyk,werden de
missies naar Berlijn teruggeroepen om
hét tegengift
rapport uit te brengen aaa de
Obcrste
'
Japan kon in China niet winnen Heeresjeitung.

*-

té
dere gedeelte is van plan .den keizer
overweldigen..en de macht -aan zich zelf
de
te trekken, In d? eerste.' rangen van
'laatste'kliek, staat een duistere- figuur
genaamd.köloneM Kingoro Hashimoto, die
bereids in genoeg dubieuze avonturen gewikkeld werd om eerijgc vuurpelotons aan
. het werk
te zetten., maar, die intusschen
nooit, een zw'aardere straf gekregeh heeft
dan «en berisping,-": ■■:-''s, ■.-■^*-,''■•'■'."
Kolonel Hashimoto is een extremistische
krachtfigJiür, onbuigzaam, agressief, wreed,

wegwijs

Duitschers maakten japanners
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i.ja, wanneer is het vergif toegediend?"
gaat zijn gezondheid zienderoogen' vooruit.
„T\jdens de afwezigheid van ijoyes krijgt ; vroeg 'Wimsejr, „en dat vind ik juist zoo
Mrs. Wrayburn nogmaals een beroerte. Br* verdacht. Heb je ooit gehoord "van een
guhart haast zich naar Windle, waarschijn- ""maaltijd die, wat voorzorgen aangaat, zoo
lijk om het testament te vernietigen! als hei. zorgvuldig geënsceneerd was? 't Is gewoonergste; mocht gebeuren. Maar dat gébcui l weg onnatuurlijk, Charles! Eerst de sherry,
niet en hg' komt in Londen terug, juist op coor de gedienstige uit de flesch ingeschonhet oogenblik -dat Boyes uit 'Wales 'terug- ken, dan de soep, de.visch. de gestoofde kip
komt. Dicnzelfde avond wordt Boyes we»r t— onmogelijk er vergif in te doen zonder
ziek,:
de. symptomen "'zijn dezelfde als bij den heden schotel te vergiftigen —'de omde vorige keeren, maar .veel-en Veel ernsti- melet, door het slachtoffer zelf gemaakt —•
de *ijn, verzegeld 'en zorgvuldig bewaard.'
ger. En n<»'drie dagen sterft hij.
f ,
„Urguhart voelt zich nn volkomen veb alle restjes opgegeten door de keuken, je
lig. Als ecnige'erf genaam krijgt hg bij les krijgt dén indruk dat de man, bij wijze. van
dood van'Mrst Wrayburn
geld van sport, een 'maaltijd, die verdenkingsproof
Boyes
dat wil zeggen, hij krijgt het niet, was, in elkaar heeft gezet! Die wijn maakt,
my de zaak gewoonweg onnatuurlijk!
omdat hij het al genomen en verloren heelt! voor
Lijkt
het jou mogelijk, -.dat, geen i half
maar er-wordt nu tenminste geen uitbetaling meer van hem geëlscht, en- zijn geknoei etmaal, nadat Boyes ziekewas "geworden.
en gespeculeer'hoeft niet aan het licht te- toenj niemandinog aan'lugubere mogelijk-,
heden dachten de gewone houding van dén
'..-.,.'
komen.
geweest» zou zijn, 'dat "de
„Zoo vèr zijn de bewijzen volkómen dui- neef bezorgdheid
van een,werkelijk onschuldig.mensen,
geest
delijk, en ' veel overtuigender-dan die tegen toen al
op het idee: een mogelijke beschul•■■-'',
•
Miss Vane.
t
diging van moord door vergjf, gekomen kan
Wimsey.'
nu
komthetstruikelbjok,
„Maar
zijn? Als.hij zelf onschuldig was,,dan.verWanneer-en hóe is het'vergif toegediend?'
iemand anders. ...*./'•
weten,
Mrs.
Vané
arsenicum in haar dacht hg,
We
dat
En als hij iemand, verdacht,',' waarom
bezit had en dat ze h*et-Boyes' gemakkelijk, heeft
hij dcfj dokter dan niet gewaarzonder dat iemand er bij was, heeft kunnen schuwd,
en hém gevraagd, alles te laten
de
cenige gelegenheid, -riJv
toediencu-Maar
analyseeren? Waarom vond"hjj hej. nóodig
den
Urguhart gehad; heeft, was tijdens
em zich Je beschermen tegen een bescluildi*
maaltijd, waarbh° hg" rr>et Boyes 'aanzat ec
cing, diA ticg r.ict eens geuiaak! was.'.. ten-'
te komen inwonen.jTydens dat samenwonr-i als er iet» vaststaat, ia het. 't tvli
dat 's zg hij overtuigd was dat die'beschuldiging
krygt Boyes tot drie keer toe een aam-al arsenicum niet tijdens dien.maaltijd toege"feitelijk gemaakt diende ts worden? En. dan
van een maaglijden, dat door den-dokter diend,,».' Alles wat Boyes at 'eji dronk is hebben wc dat" geval
met die verpleegster."
wordt,
maar
dat
even- eveneens'door Urguhart of de dienstmeiscatarrh genoemd
.Juist!
De verpleegster vond de' zaait?
vergiftiging
met
gedronken
een
en
gegeten
goed door
arsenicum jes
behalve NibV verdacht."
. •
Veroorzaakt kan zijn. In 1929 gaat Boyes Bourgogne, en die is geanal \secrd.i-n onbekend
toentertijd
geweest
een tijd naar buiten, naar Wales en daar schadelijk bevonden."
was, had hg" -stappen moeten doen, om de

Miss Murchison— waarbü ze,
tusschen
,twee haakjes, een methode gevolgd hecfr,
die ik hict graag officieel zou willen sancticmeeren
weten we nu, dat hg van zijn
positie van zaakwaarnemer een. ernstig' misbruik heeft gemaakt. Hij gebruikte haar
papieren als onderpand voor leeningen
e-a.
stak het geld dat hij op een dusdanige ongeoorloofde manier jn handen kreeg, in,Kt
'Megatherium, en dergelijke onsblide ondernemingen.
aZoo lang Mrs. Wrayburn in leven 'blee;.
was hij.betrekkelijk veilig. Want het eenige
wat hij te doen had was: haar voldoenie
geld geven om haar huishouden Jn stand
.te hoüden.'Of eigenlek ging het anders....
al haar huishoudelijke rekeningen werden
t'oor hem als haar gevolmachtigde bctaa'd
en zoo jarig; hij dat deed ging het niemani
'aan, wat hij
kapitaal ' uitvoerde.
Maar zoo gauw Mrs. Wrayburn stierf; zou
hij zijn rneïdecrfgenaani. Philip Boyes. tekst
en uitleg moeten geven en, dat kon hij hict.
t „In 1920. 'omstreeks den tgd dat Boye* en
Harriet Varie oneenigheid kregen, werd
Mrs. Wrayburn-ernstig ziek zoo ernstig, d:ï:
het weinig scheelde; of, ze was' dood' geweest. Het,gevaar ging voórby, maar een
herhaling bleef hem als het zwaard' -van
Damocles boven het hoofd hangen.' Ge°ti
maand daarna sluit hij vriendschap
met
Philip. Boyes'en noqdigt hem uit, bij.hem
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INWERD
Kingoro Hashimoto DE
CHINAG

-

Churchill

■;'■.' f Vervolg van pagina IJ.
-ledereen in Londen bewondert zyn en-.
rijn moed en rijn doorzettingsverweten*
mogen. Men zou eenvoudig niet
wat Engeland beginnen moest.zonder hfjtti
■'■ ledereen draagt hem bij
wij», van. spregelooft
ken, op de handen, maar toch
niemand,- dat hij na den oorlog als Premier zal aanblyven. Hy is de juiste man
op de juiste plaats eji te juisten . tyd, en
daarmede is alles gezegd. Men is het er»
over eens, dat lüj, gezien de tijdsomstandigheden, voor het ambt van -Premier' ge-'
'knipt is, en tegen rijn geweldige verantwoordelijkheid
prachtig is opgewassen.
•'
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Een ontmoeting met
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zaak in 't reine te brengen. Maar ik geloof
niet dat 't hém bekend 'geweest is. Trouwens, ik had 't eigenlijk over wat jg ons\
vandaag verteld hebt. De politie heeft zich
weer in verbinding gesteld met de ver-'
pleegster, zuster Williams en -die vertelde,
dat Norman Urguhart zich bepaald moeite
gegeven heeft, om nooit met den patiënt
alleen te zijn en ook om hem geen voedsel
ot medicamenten te geven, zelfs niet als zij
erbij was. Dat is 'toch wel- een bewijs- van
'*■;
een slecht geweten, wat?"
„Maar je. vindt geen* enkelen .advocaat.'
die dat gelooft. Peter!"
p.
Goed.,.; maar als je -méér weet,' geeft.
'i je toch wel te denken, niet? En 't is wer-"
keiijk nogal opvallend, zooals hg gemanoètf- '
vreerd heeft-••—; getuige 't volgende.' Miss.
Murchison. Den tweeden of derden dag. was
de. zuster met iets bezig en de, medicijnen
stonden.op het tafeltje bij het bed. Daar
werd'iets over. beweerd én toen zei Boyes:'
,'.Q. laat .'maan zuster
Norman kan" 't mewel even geven." En wat zegt Norman: t :
.„Best, vooruit dan* maar... of zoo, zooals
u of-ik zou zeggen? Nee! Hij zegt: „Nee
dank je wel.
dat laat ik aan de zuster >■*
'o\ er... als ik mors!" Nogal verdacht, wat T'
• „Er. bestaan meèr'menschèn, die bepaald
zenuwachtig zgn,.als ze een zieke. moeten
.
verplegen," zei Miss Murchison. '
„Ja, maar vloeistof tiit pon flrwhie.in een
nedicjjnglaasje schenken kunnen» üe mees;, ■:
ten' toch wel. Boyes was niet in extremis
hij was bg kennis en h|j deed heel gewoon.
Ik beweer, dat'de man opzettelijk zoo han"
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len was; om'uit 't gedrang'te blgven."
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De Staatscourant bevat verschillende
besluiten van den generaaï-majoor' N. T.
Carstens, die 'daartoe is gemachtigd door
Duitsche Weerden bevelhebber van de
' ;
y./!ÏV
macht in Nederland/
van 15
Daarbij wordt o.a. met ingang
Juli aan, een aantal beroepsofficieren op
het'door» hen'gedaan verzoek een-eervol
orist lag uit den militairen .dienst .verleend,
terwijl i eveneens verschillende reserve officieren met dien datum eervol ontslag verkrijgen.
'
-~«
a, s
Voorts worden mét ingang van 15 Juli
dê cauetténvaandrig' van het derde studiejaar van de Kon. Mil. Academie bevorderd
tot tweeden luitenant. Onder hen ■'■'>, vallen
ook de cadetteri-vaandrig van dat studiejaar,'die in opleiding waren voor het leger
in Ned-Jndië. w j ;
Vande opperofficieren "verlaten
den
dienst: de luitenant-generaal H.A.C. Fabius van de cavalerie, de
rés.-luitenantgeneraal J.; van : Andel van, de' artillerie,
en de gepënsionneerde luitenant-generaals
en
S.G.N. Nauta Pietcr, W.F. Sillevis
luchtJ.H. Carstens, commandanten van
verdedigingskringen. Voorts de genéraafc
majoors Ju Harberts'(artillerie), A.A. van
Nnnatten, W.F.A. Hackstroh (infanterie),
H.D.S„ Hasselman (artillerie), A. Numans
(intendance)y F.A.
Vaillant en ' WN.
Becking (geoieV •
■
:.-•' ■ Verder treden ■af dé- reserve-generaalmajoors H. de Jong (inspecteur landstorm
en J.H: Frujft ywv.Herto» (infanterie}.';,'
-
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—'van

.15.
»

"2'V
4.

■>,

_!•■

'3

•

"1

—

.'*)
tot September 1939
■**)-'ï tot Mei 1940.
/Uit deze cijfers büjkt dus wel onomstoo>
tehjk, dat Nederland nog steeds blijft va-,
ren. Twee schepen''minder is te verwaar-

afsluitdijk

loozen.

"

•"

'■<

;

langrijk korteren duur kanworden volstaan
en voorts van meening is, dat ook wat Iste
betreft een voorwaardeiyke veroordeeling voldoende preventief, zal werken
en het, Hof mede nog de overtuiging heeft
bekomen, dat voldoende toezicht kan worden, gehouden op de naleving van de hierna
te noemen algemeene ■ voorwaarde, dat de
veroordeelden geen strafbaar feit ."• 'zullen
begaan;- : '■■■',•.;' ■'-:■ :r -:} —: ' i i ~] '■; v ■-' ■'. s*
dat
zjj het ten overvloede —'het Hof
memoreert, dat.'by Verordening JJo. spP.v.
O/VTI A 3 van het .Militair Gezag ddo. 17
December 1940 het. ©nderwerpeüjk; delict
is strafbaar gesteld, naast gevangenisstraf
van-geleken duur, met eene geldboete van
ƒ 5000,—, doch het den Hove, krachtens artikel 8 der Regeling óp den Staat van Oorlog en. Beleg, niet is toegestaan tot oplegging van eene'boete over te gaan;, '.■':.- :
Overwegende,, dat het. Hof .termen vindt
tot toepassing .van het bepaalde by de arWetboek van
tikelen 20 en 26,vaa het

—

.

zeer korten duur is geweest;

"dat het Hof op voormelde gronden ver-,
meent,. dat met een vrijheidsstraf van be-

,•

—

—.
'—

•
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Panameesche
Grieksene
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ring gesteld.

Werk reeds

v
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Drukkeryen G. Kólff

HET ONRUSTWEKKENDE

„RIJSTBERICHT”
Uit de Overwegingen

(

Alle, zégels van bedoelde emissie "ter
waarde van 10 cent-en hpoger'zgn;vervaardigd naar een ontwerp van den Nef
derlandschen kunstschilder W. van Konijnenburg en geven dezelfde beeltenis van H.
M..de Koningin weer'als de kort vóór de

wang./,,
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Haagsche
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28 Jan. 27 Jan.
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ZILVERMARKT BOMBAY
Slotnotecring in rupees en annas.

'
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-y'' 27 Jin.';'>
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Cash ' «/-,
Verr.-21 Feb.
Venv2sMrt.
t «/»
Jan.: prijshoudénd.
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~...';■/2 8'Jan: '.";.;';''-~

■"'

-«/-

-

.a'

,

■;-.-':■

'.

Zieken-

'■'
'•*;'"•
inrichting te Batavia.'
• Belast met de waarneming van de ■ betrekking van tjjd wd," opzichter lste. klasse
bij de Pestbestrijding (Woningverbetering)
van den Dienst der Volksgezondheid J. A.
Derksen, tijd. wd. controle-opzichter bij de
van
Pestbestrijding (Woningverbetering)
den Dienst der Volksgezondheid, met be-.
>.

«9i»
«%

-•:*

,

.

DAGELIJKSCHE INDICES
GOEDEBEN.
il Jan. SS Jan.

Beden'■:''■■

179.8 1793
Onteren
179.3 179.3
Fter weken gelede*
179.1 179.7
5* weke» ffeleden
169.8 17Ö.2
Boei» 18 September 1931 100.- 100.AANDEELEN. '
.

v

.

De gemiddelde aandeelkoereen volde Dov> J(met-berekeningen eyn;
'

Induetrie

(30 fondsen) 128.96 129.03
) 29.65
29.67
n

(19
Sporen
tvbL Utü.(ls

•

.

■■)

20.48

2Ó.SS

LONDENSCHE EFFECTENB

Londen, 28 Jan. (Ancta-Reuter).
De
stemming op de Effectenbeurs was onregelmatig met geringe fluctuaties, terwfjlde
grootste belangstelling voor Goüdgeranden
was, waarin late aankoopen een algemeen
levendige slotstemming brachten. Europeesche >■ uitgiften ondervonden opnieuw
speculatieve aankoopen.'

,-'.

'

•*

DOOR EEN VARKEN GEDOOD?
Ba pa Onoh .van desa Sanding,' In het
onderdistrict Malangbong, bij Garoet, vond
iederen ochtend zijn in bloei staanden djagongtuin door varkens en kamponghonden

'~ '■■'■'.-,■
vernield.
'
:
paling, dat hij 'geplaatst blijft.te Garoet.
Hij besloot daarom Donderdagavond.' geen "toegevoegd blijft'aan den controleur b|j wapend met een kapmes en een piek,
de
heb Binnenlahdsch Bestuur in commissie beesten te ljjf te gaan.
U
i
"voor, de
genoemder
Dezer dagen trof men zijn lijk, aan in de
pestbestrijding te
sa wan grenzende aan
eentuin, met
Overgeplaatst' van het
Doorgangshuis tweetal kleine maar diepe verwondingen
voor krankzinnigen te Makasser naar de aan zijn hals, welke vermoedelijk veroor-.
gelijknamige inrichting- te Semarang, in- zaakt zijn door slagtanden van 'een wild
stede 'van naar iet Verpleegtehuis l voor zwijn.
B9NgSB|ËJpRIBQBK9|
Krankzinnigen te Pontianak, de verpleegBapa' Onoh heeft vermoedelijk het dier
ster lste klasse bij het Kranzinnigenwezen In de sawah willen achtervolgen •'■'
• 'ia
van den Dienst der Volksgezondheid. mej. blikbaar, toen het beest hem attaqueerde,
, gevallen.
'.
'
;
G. Chl Manusama;.
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28 Jan.: stil doch prijshoudénd.

vas'ten dienst van den'Cande

dr.. Aminoeddin Pohan, gouvernementsarts.
b|j' den Dienst der Volksgezondheid,, inet
bepaling "dat hij geplaatst blijft bij de gou-

,

-

,''

-19%

gen*

/Belast met de waarneming van' de betrekking .van wd. gouvernementsarts lste
klasse bij den Dienst der Volksgezondheid

-

—

*..

"..:•

\

tot Verpleegster Iste klasse b|j Bet Krankzinnigenwezen van'' dea Dienst der. Volksgezondheid mej W. A.' Dekker, tyd. wd.
verpleegster lste klasse bij het .Krankzinnigen wezen van den Dienst der 'Volksgezondheid, met bepaling, dat zij geplaatst
blijft tij hêt Krankzinnigengesticht, te La-'

'

~

m -: „> m
„

28 Jan. slot; stil.

Onderwijs en Eeredienst.

'

19»',
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van's Hofs arrest
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■t. latex crêpe apot
koop

—
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bezetting van het' Moederland uitgegeven
nieuwe Nederlandsche frankeerzegels, •
Dé zegels van 10 t'm 40 cent hebben
evenals de nog in bewerking zijnde fran-'
keerzegels van lagere waarden en de portzegels
een beeldgrootte van 18 ,X 22.7
mm; van de zegels van 50 cent'enhooger
is de beeldgrootte 21 x 26:4 mm.
De .zegels met de beeltenis van H.M. de
Koningin z\jn uitgevoerd in; rotogravure
(diepdruk) en worden voorloopig voorzien
—

»

»

tè..Batavia-C.

Co.

blauwgroen ).

•

-

'

&

aangemaakte frankeerzegels, emissie 1941.
Voorloopig zullen alleen worden toegezonden de_ waarden' 10 cent (rood), 50 cent
(terra-cotta), 60 cent (blauw), .80 -cent
en 2 gulden'
(rood), 1 gulden (paars)

Vragendag

,:

_

»

„'

postkantoren
de Koninklijke.

12%
12%

..

..

•.

aan •de

worden verstrekt de by

'•

"„

Binnenkort zullen

'

—

DatEngélsché. schepen, zich.in zoo veel
mindere mate lieten zien, ligt voor de hand.
begonnen
Ook de Engelsche koopvaardij vaart voort
alleen is voor vele schepen de bestemming
zoeken.
van 29 Jipi meldt,-heefl l. veranderd.
Naar de
Met dankbaarheid wordt vermeld, dat het
de
directie
van.de
Spoorwegen haartéchDe groote toename van onder AmerikaanInstituut
comité
te
Koloniaal
aan het
nischen
opgedragen
dienst
met den mees- sche ' vlag varende schepen houdt vermoe'Amsterdam, gastvrijheid heeft aangeboden
een delijk verband met; het feit, dat 'Amerika
om zijn werkzaamheden te ' verrichten.' ten spoed de baan uit te zetten voor met
spoorlijn,
nieuwe
die"
Noord-Holland
zooveel,schepen;charterde. .' '.'■
mitsdien
nogBelanghebbenden worden 3r
De Noorsché vlag heeft zelfs , in vermaals op gewezen/ dat het bureau is ge- Friesland over den afsluitdijk verbindt.
vestigd in het Koloniaal Instituut,.Maurits ','■'., Met. deze werkzaamheden is men reeds hoogde mate in Priók's haven gewapperd.
aangevangen. Zooals men weet, werden des- Dit is te danken aan de' omstandigheid, dat
kade 63, Kamer . 85, toestel 87.' Het getijds de gronden daarvoor reeds
ontei- in 1940 zoovele Noorsché tankers in Priok
ten
name
is
3355
meentegironummer
C.
gend, doch bleef dit,wérk om.financieele hebben gedokt,
.van het comité „Hulp-Verleening Verbroredenen rusten.*De baan is zoo geprojecTenslotte spreken : pok wat Griekenland
,'
ken Contact Indië.
teerd,, dat deze nieuwe'spoorlijn hij Anna hetreft de cijfers voor zichzelf.
bovenstaande Paulowna-polder op de lijn Alkmaar-Den
In verband'met het
Alles bijeen mogen de totaalcijfers dus
ontkenen wij nog het volgende aan de Helder komt ,fW
i.iet onbevredigend worden genoemd.
"JN-R-Ct/' van 3 Jont een veel onder be;■';richt "dus: JÊÊ
Ook in deze zitting van den Volksraad
In de „Nooduitgave" van het orgaan
van de Vereeniging van Indische verlof*
zal een „vragéndag" gehouden worden,
waarby de Regeering,, naar men '. weet,
gangers doet- het bestuur dier vereeniging
-antwoord g^èft 'jop daarvoor spegedane
stapruondelijk
eenige mededeelingen over'
(schriftelijk),
ingediende vragen.
ciaal
ingewonnen
en
informaties.
pen
Op Vrydag 24 Januari is een hjst van
Na het'reeds in ons blad opgenomen becérgehjke vragen/rondgedeeld.
richt over voorloópige voortzetting van de
, ,Zy omvat 14.vragen t-w.:
delegaties van Indische landsdienaren aan
familie hier te lande deelt dat bestuur nog
l.Vaii den ' heer La Lau'. betreffende
detacheering: van", officierto van land:
mede dat het de-belangen van de groep.lo• én-zeemacht by deJJritsche.strydraacht
cale ambtenaren op. het departement van
"' ;in Lybië. :'' :
,
koloniën heeft Voorgebracht, Het hoopt m
'Aan de overwegingen van 's Hofs arrest uitdrukking.„heeft,medegepleegd,". als beVan den heer C. ,C» van Helsdingen
2.
der • heéren wezen aanneemt;.
het, persdelict
staat te zijn-daar binnenkort meer over inzake
.VftVQHHflf
betreffende de geesteUjke verzorging
te kunnen melden.
HELZ(egers) d(e)B(eyI) en E. J(ónsen),.
Overwegende, dat de eerste Rechter ver-van geïnterneerde Puitschers en Duitder / banken' te respectievelijk sta'dsredacteur en hoofd- der heeft everWogen en beslist, dat beide,
Particulieren. Een
dat z\j redacteur; van De Indische. Courant te beklaagden hadden moeten begrijpen, dat
'sene vrouwen in beschermingskampen.
's Gravenhage heeft
**?
Soeraba
het
den heer ,§mit .betreffende het
ja,
maand,
nor-;
eerste
het
ïs
3..Van
volgende
'voqrloopig, voor'de
ontleend.
het'bewuste bericht onrust zou wekken
stadium van' Voorbereiding van arbeidsOverwegende, dat beklaagden" (voort?) lees gevaar'.voor verstoring van.de openmale maandclijksche bedrag zal uitkeeren
regelingen.
opkomen tegen,'s Raads beslissing, , da*, bare 'rust opleverde
en de raadsman van
J ;•';'.'..
■~
aan hen, te prier behoeve een biahco-crebetreffende, conVan
den
heer
*4.
schrijvet.
Prawoto
overgelegd
uitkeering
processé
waar
door
het
beklaagden
hiertegen
diet is geopend of voor de
ten'
bij memorie opkomt
.
versie van Nèd.-Indische leeningeq.-•'
van een overeenkomst is gesloten. Zij, die; van den Commandant' der Ilde Divisie doch ten-onrechte;
■ ■"• ~'.'
heer Soeria Nata Atmadja
Van'den
verklaring
de
toch" ook volgens's.Hofs oordeel,eerf
in dit geval verkeeren doen het beste zich cdo.'l4 Juni 1940,( houdende
. betreffende gelijkstelling van régenten
bewuste
\
„dat
diens
oordeel
door
hét
.
geidvernaar
hetwelk
aan
bericht,
het hoofd draagt
te wenden tot? de bank, die
'."
met kolonels.'
.bericht gevaar is ontstaan voor de open- „sterke daling van rijstprijzen", de voor;
strekking totj nu toe-verzorgde.
betreffende fcpoeLapian
6.
Van
den
is
heer
orde,"
bare
en
van
het
zienbare
van
gebleken
rust\
mogelijkheid
onrust-verwekZij, die regelmatig gelden ontvingen van
de
burgemeesters'dige
van
vervulling
een onderneming bf bedrijf (ook) in Indië oordeel dienaangaande van de bevoegde king'inhoudt, terwijl uit de omstandigheid,
te.Manado.•
immers
van
vacature
het Militair dat de steller van het' artikel
Iste 'bewerkende, doen het best zich te wenden autoriteit,
Vin den heer Stfcrohadikoesocmo'beGezag, zooals artikel 2 meergenoemd' vor- klaagde
heeft aangegeven, dat dit hoofd '7.'
tot die onderneming of, dat bedrijf.
'treffende de*eindexamens van de' Modert eq zich ter ondersteuning, van dit ver- van het artikel in groote letters moest
s.,' via ,en andere middelbare scholen:
De B.P.M. Aangezien gebleken is, dat veer hierop beroepen, dat artikel I van-de' worden gezet en dus de bijzondere aandacht
hieromtrent- : misverstand heeft bestaan Ordonnantie in Staatsblad 1910 No. 73 van he£ lezend publiek "op het artikel" heeft 8, Van den hoer Kasimo- •■ betreffende
maatregelen t.biv:, hoof den vanvo.lksdeelt het bestuur mede, dat .volgens van slcehts de mogelijkheid van aanwijzing willen vestigen,..valtaf te- leiden,, dat'hij
scholeir by combinatie- van volkse en
de B.P.M. ontvangen inlichtingen, deze. door den Legercommandant
van anderen jjzicb, van het gewicht*.van „het berient bevervol
gscholen' "onder een-hoofdige
met.
?
hét
uit als uitoefenende het Militair Gezag toekent' hoorlijk rekenschap heeft gegeven;, *~
maatschappij doorgaat
leiding.
'betalen van de pensioenen en de renten
en van eene dergelijke aanwijzing on-'|: dat .Beklaagden geenerlei omstandigheid
v van hef voórzienlngsfond».
°
Van den heer Muhammad Yatóin bederwerpel'jk nie£ is gebleken; •"■ •
-jI zelfs hebben' kunnen • aanvoerenr '•■ waarnif 9.o? treffende
U
invoer yan> manufacturen en
dat',
zou
'
Overwegende dienaangaande,,
volgen, dat zij niet hebben kunnen voorhet •
kramery'en door,' Indonesische'imporHof met den eersten Rechter enden raads- zien, wat ieder normaal persoon van hunne
v ".-•'.'."
,
man van beklaagden aanneemt; dat de' ontwikkeling móet hebben Voorzien;
■' teurs te Padang: .
vraag, wie het Militair Gezag bedoeld in 'dat bepaaldelijk 'ook'het. verweer Van 10. Van den'heer Kan' betref fehde een uit-,
eênzetting over </." handelsrelaties .'. en
artikel 2* der Verordening No. l-nXv.O/VH, Uden beklaagde, dat ,h*> het bericht op" de"
a
'■»
~>•,"',•..'
.
10
1910
A-3 van het Militair Gezag van
Mei
spitsuren.beeft ontvangen en doorgegeven, ■tt -politiek.','.
zooals dit laatstelijk is gewijzigd, uitoefent, niet, als zoodanige'.' omstandigheid kan 11» Van den, heer" Muhammad Yamin -be.'
hare. beantwoording "vindt, in • voormelde gelden, nu Bet" hier* betrof een.'" berichtjetreffende den invoer 'r van , gedroogde
„'.'"■'•'■ ,-•'�
doch
grief
regets,
daarmede
tevens
de
van
slechts
visch.- . .'
Ordonnantie,
enkele
en hij dit bericht
12. Van de hceren .Soetardjo en Sosroha*
.
van beklaagden als, onjuist is gekwalifi- heeft\gclezerf; :
diktTésoemp betreffende de Technische
ceerd,, dat immers, zooals de Raad terecht ..' Overwegende in 'samenvatting' van',' het
verzorging van den Oosterschen ■ omheeft aangenomen, de Commandant' der voren overwogerie, dat dé eerste Rechter
,Wo leien im het „Alg~ Hüld.** van' .12 llde Divisie, vap wien- de oordeelsverkltf-, mitsdien terecht het beklaagden -—wat
.■'■ V"'
.roep. *■'-~ ■ '.. : 't->
■
13.
Van -den heer Soeria -J»ata Atmadja
ring is uitgegaan, ais Commandant der Ilde betreft: Ilde beklaagde primair
ten las[Binnen zeer korten ty'd zullen dè trarü- Militaire Afdeeling.op Java, is territoriaal tegelegde in voege als in de "voorlaatste
betreffende!d,e voorrang jan ;vóór 10
lgnen/van het Plein* moeten- verdwijnen, Commandant van '.ojn.. Oost-Java en. overweging omschreven, met hunne-schuld
'Mei 1940 geautoriseerde openbare.
B
teneinde 'dit* van bet drukke verkeer,. .te krachtens artikel. I,'sub littera c van be- daaraan wettig en overtuigend
werken.'»' ,''
■'.-.'•'■
bewezen ri
be14.;
waar-'
den
Yamih
Dit'houdt ook in.'dat
heer
Muhammad
als zoodanig van rechts- .
.Van
doelde
Ordonnantie
verklaard;
'.
de»
schijnlijk de buslünen, «ik nog over" het". wege/— zonder eenige" nadere aanwijzing I Overwegende
aanleg,yan
..vliegvelden
treffende
alsnu.met betrekking - tot
.Plein'■ryden!- daar geen halteplaatsen meer daartoe, '~~ het' Militair' Gezag, o.m. in.! de door, den
'ter Sumatra's'Westkustt
Raad'aan.dit
wel
bewezen
/ei
'•,
;'-'
zullen kunnen hebben. Oost' Java uitoefent. nu dit- gebied niet als !' gegeven fjualificatie. waartegen* de èenigï
!
De H.T.JI. heeft' ijlings nieuwe. plannen operatie-,of stellinggebied krachtens littera grief, door het Openbaar Ministerie
aange.*
ontwórpen, die" reeds door.'de betrokken' u is'aangewezen;
.
■• V
t
voerd, zich richt,' hierop neerkomende, daf:
Overwegende, 'dati'de, raadsman van be. -autoriteiten zijn goedgekeurd, .zoodat. terde, Raad ten onrechte hééft verzuimd daar. atond met' dei werkzaamheden een begin' klaagden als onderdeel van deze
grief nog in op te nemen als-slot de .'woorden „nS.:ir
kan'worden gemaakt,* 'daar dcvërande,- heeft opgeworpen de mogelijkheid, dat door het'oqjfdeel van het Militair Gezag"';
ring binnen acht dagen behoort te worden den tefritorialen "commandant 'gebruik is,
Overwegende', dat het Openbaar Ministe'.
gemaakt van 'zijne delegaties bevoegdheid
1
rié
grief doet steunen óp zijne opvatNog niet-Jang geleden maakten wy mei-als
littera
bedoeld ; sub
.' Volgens de nieuwe plannen,zal de tramd" van . opgemeldc- '|.ting,deze
dat de vraag, of.eënig bericht* gevaar ding van de verhooging van de frcquentie
lijn uit AVassenaar 0» het Lange Voorhout crdonn'natie doch deze grief, nu hij zelfc voor de
rust ,eh orde oplevert. van dè Batavia —' Medanhjn"?' tot /drie'
.v rechtsaf'buigen, over het midden Schel- 'niet aannemelijk heeft gemaakt, dat derge- 1 uitsluitendopenbare
staat
ter
heoQrdeeling
K.N.1.L.M.-diensten.. in de week om het
penpad rijdea naar den Kneuterdijk 'en lijke delegatie heeft:.plaats gehad,°-zonder-j Militair Gezag en aan het oordeel 4 van.hot
der.
van
hoofd fe kunnen bieden "aan de steeds toe.:' dus een
bv'r den Vy verberg méér kan worden gepasseerd;
,lus
Rechter
onttrokken;.""
is
vraag naar ..accommodatie.
nemende
.^Overwegende
dat de. Raad op
r' t>m weer ,in dé *richting Wassenaar '; te goede
gronden, 'welke het' Hof overneemt' "Overwegende, dat het Hof de grief Juist
vrij- medcdeelcn, dat i do
kunnen
Thans
..
kunnen, njden. *-Ven tot de'zijne maakt, heeft. beslist- M dat 'oordeelt, doch de'gronden ' waarop" ze K.N.1.L.M., ih verband met de zware be*
zal
Ft-, De Iramnjn'ult Rijswijk
in omgekeerJava—rßorneolh'n, besloten
beide beklaagden hebben - gewild, dat: het s/eunt niet kan overnemen;"
zetting "van
■ ■-•■>
de 'richting deze zelfde n<euwer route vol-, bewuster bericht werd geplaatst en,
Overwegende toch, dat.de opvatting van heeft., niét ingang varf .8' Februari a.s.
beidi»
èen <?n du« b,H d4n Vjjverdam rechtuit den opzettelijke; handelingen, gericht
het Openbaar Ministerie'
weergege.op
voörloopig .bij wyze van proef een extra
&? fcheütercüjk óp
ftfden.' Het eindpunt : ,van, publiceeren,- hebben'/verricht, m.a.w. het;
ven
éenerzijdi'.
het
.oordoel
van
het'
MilK
z\j
Soeramachine
in.te "zetten op .het-traject
de tram uit:Rfóswijjltvtal komen 4e liggen, gezamenlijk, in onderlinge' verhouding ""-als.;J- talr Gezag maakt tot,een dwingend bewijs-, ba ja—Bandjermasin.
'.'.
.»'"* ,
;
n
hotel „Paulez", dat van de, Wassenaar- elkanders.mededaders, dat bericht hebben i middel, doch deze opvatting, hoewel,, nu. de Het vHegtuig vertrekt eiken' Zaterdag vap
'
l "»ï sche tram b(j de Parkstraat.'!
bewuste
openbaar, gemaakt, in'welken' zin het Hofi
,
Militaire'Verordening is uitge- Soeraba ja 'naar Band jermasin 'en keert den\ ,'/" Schade 'aan* de 'boomen' zal door «dézen dart ook de telastelegging sub I wat betreft j vaardigd krachtens
"■.'] ."'
artikel 37 van de Re- relfde'n dag nog.terug.
'...' \-'
* | aanleg niet' worden ' toegebracht sen men de zinsnede „heeft openbaar 'gemaakt dan j;geling op den, Staat van Oorlog en Beleg, '.Gehoopt wordt, dat hiermede kan worden
-| verwacht'tevfens.-dat het aanzien van bet' wel heeft openbaar laten worden" en die | deze Verordening niet. in zooverre onvertegemoetgekomen aan hot steeds toè'ne'
sub II primair, wat betreft 'de mih_ juiste' bindend makend,;, nochtans.' als afbreuk mend vervoer vaé passagiers en yrapht.
K' Voorhout weinig geschaad »1 worden.
'

«

■

12%

et. latex erépa spot
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27 Jan.: prijshoudend.
Herstel,op algemeene. vraag.
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Jcpansche

1.820
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'

Duitsche

Nieuwe spoorlijn
over den

-

EngelscLc

"°1939

i.BlB

'

April-Joni

—

'

Nederlandsche

fé keeren óf in onderdak te voorzien..,;

Heils te Amsterdam, om de .Wiljan» Boótnkweêkschool,. aan den Amslel veenschéweg
te Amstelveen, beschikbaar te stellen voor~
studeerenden of andere jongelui, dié door
het verbroken contact met.lndië genoodte
zaakt zijn, goedkooper' huisvesting

,:.-'.'

-\'\

de' nationaliteit, liepen; de
volgende schepen Priok binnen:
Vlag
1940

Russische

Wat dit laatste punt betreft, wjjzeK wij
op dé edelmoedige geste van het LegéV des

%

~i

8U rib. «pot 12''2
Fcb.
' 12%
Mrt. ,
121/2

—

j

;

'Verdeeld naar

prrjsh.

>

strekt,

dit verbod.afkwam in een tijd, waarin
vrijwel dagelijks berichten worden grpu*
bliceerd, welke in meerdere of mindere
.mate onrustwekkend waren, hetgeen "enzich bepaaldelijk instellen op dit verbod
noodig maakte; JHËSHHhBHMHI
dat ten processe is ttontn ' "vast .te
staan, dat beide beklaagden als bonafide
journalisten bekend staan; dat voorts Je
door het bericht verwekte onrast, zij het
een .vrij Intensieve, is beperkt
gebleven
tot dé onmiddellijk belanghebbenden, d.L
zij, die bij. den rijst handel betrokken zijn,
in het bijzonder de rijst pel lers en opkoopers van padi, en deze onrast slechts
al is dit niet aan beklaagden te danken

„

Sheets spot

I

is hier alleen-sprake van koopvaardijschepen. Ojjférs over oorlogsschepen
iunnen vanzelfsprekend niet worden ver-

>

'

■;

procent.

?_-

.

*

•

.

op hun beurt van
verschillende zijden hulp; het Departement
van Koloniën, Indische Bankinstellingen,
de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling, de
Ncd.-Indische onderwasten studiekas,
armenraden en andere instanties 'toonen
een verheugende' belangstelling en. medex: .' V-":,■'.-:. \. '.'■'-.'- '•'"
werking. .
Oud-gastenstellen' door hun of fervaar- ƒ
digheid 'de' comité's in staat, toelagen uit

'

LONDEN.

.

;'

*

.

.van.

Inheemschen landaard;
een jongeman
Het bleek, dat de vermoorde lid was van
de padvindersorganisatïè de ; vèreeniging
„Moehammadijah", afdeeling Pocrbolihggo.
Hg, moet op weg geweest zjjn van,Keboemen naar Pocrbolinggo, toen de aanslag
gepleegd werd.
In verband met dezen moord' heeft -de
veldpolitie eenige dagen geleden 3 personen gearresteerd,, die van den moord verdacht worden.
Een hunner heeft thans een. bekentenis
afgelegd; de heide anderen ontkenden. Er
is echter'een; „stille getuige", die niet kan'
worden gewraakt, n.l. ,het Fongers-rljwiel,
dat Ontwijfelbaar aan den vermoorde toebehoord heeft en waarop hij reed, 'toen h\j
zich'Van Keboeinen pp weg begaf.
Uit de bekentenis van een der gearresteerden blijkt, dat de aanslag moet hebben
plaats-gehad op een eenzamen weg nabij
de desa Boemiajoe. De 3 roovers overvielen den niets kwaads vermoedenden jongeman en trachtten hem het'geld -r— een bedrag van ongeveer ƒ 25.: af te
dreigen
dat hij bij zich had; naar het schijnt waren'
zij van deze omstandigheid op de hoogte.
De padvinder; heeft zich, naar men'aanneemt, geen vrees doen aanjagen en zich
tegen een poging om hem te overmannert
verzet. De aanvallers moeten hem hierop
gedood hebben. De verdachten zijn uit den
aard der zaak. alle 3 in verzekerde bewa-

■

,

>

keeren..
De comité's ontvangen

SINGAPORE RUBBERMARKT
27 Jan.: markt gesloten.
23 Jan.: markt gesloten, ' /

EURS

Dit werk is thans over het geheele land
georganiseerd onder leiding van de Konink„Oost en West". Xln
lijke Vereeniging
verscheidene centra zgn dergelijke comité's
gevormd, welke adviezen verstrekken, bemiddeling verleenen bij het zoeken van
onderdak, of voorschotten uitbetalen . aan
ben, die in onmiddelhjken 'nood
ver-

De rubbermarkten

Ruim "een week geleden werd onder 'een
spoorbrug tusschea, hel station Idjoe en
ïambak (Batavia), het ljjk gevonden van

■

--'A-.-.'■". ■'■ '*'■

.

Drie verdachten gearresteerd

■

■'■

Overwegende ten slotte met betrekking'

;

;

van Priok aan dan in 1939. Gezien dé oor-

logsomstandigheden spreekt dit Van zelf cu tot de aan beklaagden-opgelegde straffen:
in dit licht bezien valt de afname eigenlijk
dat het Hof de/e te zwaar acht
en
9
H
r.og mee.. '
•
a
voorts
vindt
aanleiding
ook
aan
Iste.
betotaal
liepen
In
in 1940 2.275 schepen,
klaagde de-hieronder te bepalen -straf
met een bruto-inhóud van
25.522.099 M 3 Voorwaardelijk
op te leggen; ■.•.:'* .''.--''t '■■■£
Priok binnen,
tegen 2.437 'schepen
van
Overwegende toch, dat het onderwer28.915.009 M 3 in J.939. Wat het aantal..
pelijk -betreft
overtreding '. van__een
schepen Ijetreft dus een vermindering van'
norm, en wel v.z.v. den Hove benieuwen
ruim 6'/2 procent en wat den inhoud betreft -.■■; kend een '• eerste
vervolging daarvan; dat
van bijna 12

■

];:

Financiën

vermoord

'

Juni.

van 13
*

-

':-\-

Vitode ,JèlJ'

Op eenzamen weg

•

"

verkeerin 1940

.

Er rijn in Nederland tal van personen,
die zijn aangewezen op geldzendingen uit
Oost- en West-Indië, hétzij • per post via
bankinstellingen of door bemiddeling van
regeeringsinstanties. Deze uenschen kwamen in moeilijkheden, toen de verbinding
met de overzeesche gewesten ten gevolge
van de buitengewone omstandigheden was
verbroken. •;;
',"'.';.-'f. '' '■■':: ; r : )
geEenige weken geleden u melding
maakt van het opnieuw oprichten van een
organisatie tot hulpverleening en sindsdien,
van deze
maakten vele belanghebbenden
bHjkt
telkens
bemiddeling gebruik. Toch
dienaangaan-.
berichten
velen
deze
weer/ dat
de tot hun eigen schade over hét hoofd
waren
hebben ge«pn»«nwU«
aangenaam 'verrast, wanneer vrienden of
bekenden.hen attent maakten op het adres,
waar hulp of voorlichting kan worden ver-

"—--"•'

Priok

Wd lezen in het „Alg.Jibld". "van 30

doende aan den hoeksteen van het bewijs
recht in foro eritninaü; met samc aaa'déu

'tegel,'dat gcenerlei bewijsmiddel
,*er
„kan, verplichten'' tof veroordeeling,
Slechts aanvaardbaar is, zoolangngeen*andere uitleg en lezing mogelijk is, anderzijds
die''opvatting "juist een argument vormt
trgen de opneming in de deJicts-omschry"., :
ving;>' ■'
;, : V
dat het Hof van oordeel is. dat de' be' Blijkens" de thans gereed gekomen jaardoelde slotwoorden vormen een bijkomende
cijfers van het'scheepvaartverkeer" in .Tan-' voorwaarde van het'delict en mitsdien opdjong Pnok over het afgeloopen jaar, deden neming daarvan in de'delictsomschrijving
in 1940 heel wat minder schepen de haven vereischt' oordeelt;
'

Landen Zeemacht

contact

kregen.

Het scheepvaart-

Wijzigingen bij

Het verbroken

TWEEDE BLAD

Engelsen fabrikaat. 14 kar. gouden pen met iridium punt.
vulsysteem door slechts 1 X drukken op.
uitdraaibare knop.. Geen losse deden.
o |le garantie.
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|REX
I Heden en volaende avonden'
REX SIANTAR: Donderdag e? Vrijdag

KflschtsHos ten
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S/F
ZATERDAGAVOND

(THESE GLAMOUR 01RLS)
reer pikante JM'etro-film.metin de
hoofdrollen ;
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Mr.H.D.
Weliswaar valt het haar

' ,

niet onder de

»n3iUire tucht, meer elke Undsyerde-
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SLECHTS WOENSDAG:

DONDERDAG EN VRIJDAG:
•
ƒa<
jqE E QROWN . in,zgn beslist grootste succes■

;

Op(geestige wtjze hygestaan door de guitige 'MARY CARUSLE'
Een verhaal-waarin comedie en drama op. listige wyze/ zgn ■, dooreen*
gestrengeld en grapjasserij en domheid ten top wórden gedreven.......!

,

>

woensdag
en

INVITATION

FREO
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voor het laatst
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MC MURRAy:

HAPF?INESS

De hoog oplaaiende emoties én het meesterlijke spel der hoofdrolvertolkers, makpn dit film werk tot een aantrekkelijk geheel.
-..

L

SLECHTS DONDERDAG:

'Degroote Maleische
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fraai gekleurde plaat In bewerking; welke op aanvrage
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IRENE DUNNE

•

FILM

EWA K E % ; S:PO OK;S>|

Medan Telefoon 1600 na '5 uur 1599 OitANJi.
-

•»

GRANT- CAROLE LOMBARD

De charmante liefdes-historie met

WÈRKUM

18Ö

,

.

ORANJE SIANTAR t

'-.

Boekhandel VAREKMÏP 6 Co;

"I"

-

*

Assistent Resident van Bodjonegoro

'*"

■'"'■'-

'/-'•■■;voorkomen, xal ook altijd orde op zijn

f| vSil

-

*9* ~.■'••
r

*~;■:'■

I»
*£">-

v

door' -:''"-"

CARY

-

KHINEESCHE
OrMON'
UftlvtN

Tekst met officiéele toelichting
,

*&

4

,

.

het commando

:

gËfc

Voor

niet vindt..\drie der meest

beroemden van:het witte scherm; '-"-o

.

;'•"

Eenopmér'"

VOLGENDE AVONDEN:
interessante en moderne K.R.O. Radio film-productie

,

~"

■■■■■•

"'.

*

(Niet voor kinderen.)

tezamen in een glorieus liefdesverhaal, dat een modern, sociaal pro~.,.,'
jbleem behandelt.
(Niet voor kinderen).
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Ê■'■ R
B AvD
KA ME R.■'•«•MET WA
&M■. WAt
■■■■'
_v_;.
:■:■. u ■■•°^- '--••••■■•'

'

'-c

■."

"

DONDERDAi. EN
keiijk

KAY FRANCIS

i

::

"'

■

.

.

.:.

van sumatra's
ALL E KAMERS VOORZIE N
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NAME ONLY)
pIJtHBEB
Met een cast van sterren'die zijn weerga

Het moderne bërghotel

r,

.''.■• VRAAG..
DE SUMATRA POST
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'

PARK HOTEL
"

i

"Hel verplicht U tot nïetsh

"

*

j

DE VROUW DIE HIJ BEGEERDE
(IN

•

*

£••"„.

•

dag nog aan romantiek beginnen....;.

•

■

,

■

in

:

PEGGY]MORAN- BRQDERICK CRAWFORD -r JOHNNY DOWNS
Een dol vermakelijke geschiedenis, waarbij „gangsters". op hun
ouden

~

"

I

:j

VOOrTeTLAATST
■
fCAWGiyEYOUANYTHINQBUTLOVEBABY
met in de hoofdrollen

„

ft

.:

I

WOENSDAG
Een,vroolijke, muzikale en origineele film;

DEL I

—■'

'

..

'**

„

.

».■.-t
cHreeren? 'Uw vertegervwccrdigcrs moeten het
verzorgde*'Maar'«juist
dSn
kan7
advertentie ;U . 'een :[' buitengewone hulp geven \ Advertenties dié,, ■.','■■';'
"Uw verkoopmethoden vervolmaken. Advertenfies, pittig en vipt van'" ,
Advertenties, 'met een
stijl. Advertenties, met een idee I

.

f

een Jioilandschc Bar

Ook hier zit een zekere contradictio in. De Hollander» hebben
zich weliswaar voortreffelijk aangepast aan de Bar doch "dat zij hun
•Proeflokaal Bar ginge ï noemen, was weer een van die .voorlief en
~voor het buitenlandsche, waaraan Hollanders periodiek,lijden Intus- !1
'schen is.de benaming Proeflokaal waarschijnlijk toch beter dan Bar.
Want we komen er niet om over. de politiek en het laatste schandaaltje („Zegt u maart schandaal, meneer!").te spreken doch om.' al
proevende, de kiel te leggen voor een Spitfire.
Om met. een groot schrijver te besluiten: „Ik houd van het
Proeflokaal, 'het berookté, hst alcoholgeurende, het zandbevloerde,
het zfiver-bekande, het wit-nikkel bekraandc, het overvloedig bespiegelde, het bespuwbakte-Proeflokial op den hoek van mn'n.straat".,
ï (Uit: „Onuitgegeven Proza''van Lodewijk van Deyssel)
.'
*£,
Een JISAHAF onder de Spitfires !

is
.

-

'

IHOÖGBR.OMZBT
.

ATTRACTIE No. 4

ALASTAIR SIM ev a
waarbü een schier dn
ontwarbaar mysterie op de meest listige wijze tot klaarheid wordt
gebracht. Een van begin tot einde spannende'en aangrijpende
film
(Niet voor kinderen)!
—

?Een. opmerkelijk spannende Detective film,

j

>

-<

•

met in de hoofdrollen ? CORDON HARKER

-

vergemakkelijken.
: ■■;.> '■■:-'^ : r .w
'V'?
Noteert nu reeds de datum: Zaterdag 15 Febr. a.s. in de Kisaran Club.

MINDER KOSTEN.
üw systeem
werk doen

,

.worden

•.yerschillende'attracties zullen het inzamelir-gswerk van dien avond

«

t

'

JNSPtCTEUR HÖRLEIGH MET VACANTr
(INSPECTOR HORLEÏGH ON HOIIDAY).

eLU B
IKIS A R A N spitfire
„ASAHAN"
van de
kiel gelegd

-.I.AXA ryv.sKr^

•

N"||
DE

A H A

15 FEBRUARI ZAL,IN

OP

„MEISJES MET .IDÉÉËN',
•

*

■

EGYPTISCHE FICM

**

'

i

GEL IJ K li IJDIG

•

TWEEDE BLAD

N. V. Handelmaatschappij voorheen O. lioppenstédt,
reedkomen de plaat franco zal toezenden.
2130
an

•

IffilM

#

29 JANUARI 1941

;

DE SUMATRA POST

.

| WOENSDAG

££RDE_BLAI>»

v

DE ONTRUIMING VAN BREDA Gent ontving vele
GEDURENDE DEN OORLOG vluchtelingen
Ook uit Zeeuwsch-Vlaanderen,
doch Ggetn

Mededeelingen

van burgemst

blek

veiligew

ijkplats

Van

Slobe

HISTORISCHE BOUWWERKEN NIET
BESCHADIGD

7 dagen zou kunnen tegenhouden. „Breda"
zoo zeide generaal Durand
„wordt
een tweede* Dixmude en daarom moet de

•

.

burgerbevolking de staJ

;

drukkcHjk te kennen gegeven, dat "de Zonkon worden voor het vérvfcéfren'van zieken en ouden van dagen en 'de
eigenlijke evacuatie eerst in den nacht van
' Zondag op Maandag om 3 uur zou aanvan•*
/
..'.'
■•-,..' ■'; ,■
In' den nacht van Vr\jdag óp Zaterdag
; "waren de : Fransche troepen.' naar schatting ongeveer 30,000 man sterk, te Breda
aangekomen, waarbij'het in de' bedoeling
lag door te trekken naar dé Peellinje. Toen
bleek, Jdat déze linie reeds door de Duitsche
;; troepen was bezet, wilde de Fransche commandant de lijn Tilburg —-', 'sHertogenbosch bezetten, doch dit bleek toen. Zaterdag 11 Mei, ook reeds niet
meer. mogeUjk.
Aanvankelijk verkeerde men dan ook te
Breda in onzekerheid omtrent bet .vérder
| voornemen; der Fransche legerleiding, zoo;

■

•
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nog.' des Zaterdagsmiddags uit-

~

;

e1

•

,

dagen.

■

~

zou motton verlaten,; doch generaal Dtihad

twee

dérs opnieuw bijeenkomen vcor het ontvangen van definitieve: instructies:
"■ ï ■ >'"*■.':■
In den nacht van Zondag op Maandag
echter viel Tilburg'en zoo werd burgême«s
ter Van Slobbe Zondagmorgen
8 uur.bg
den Franschen gtneraal ontboden, die hembevel gaf tot ooge n* 1 1 kk ij k e evacuatie van Breda.'' ;.[•■■ ;,-*'
«v :. -;
..Daar alle pögingén'.oin, generaal Durand
tot.andere gedafht.én té brengen mislukten,
bleef burgemeester van Slobbe niet anders
over dan ,de reeds verzamelde wijkleiders
te- adyiseeren oog enbljkk e \ jj k hun
groepen pp te trommelen en in allerijl dé
stad te verlaten. .Tot overmaat van ramp
bleek toen,; dat de 200 wagens voor de
overbrenging van kinderen, zieken én
ouden van dagen door de Franschen'warenmedegenomen, zoodat het geenszins verwondering behoeft te baren, dat alle "getroffen maatregelen ten spftt het verlaten
van de stad ontaardde In een ongeorgani■■■.■; , •
seerde vlucht.. V ',
Dat achteraf deze vlucht overbodig
blijkt te zg"n geweest, omdat généraal Durand, volkomen verrast door jden' Blitzkrieg van het Duitsche leger, de stad nog
binnen 24 uur ontruimde, is een feit; waarmede de Bredasche autoriteiten op : dat
moment geen rekening konden houden.
Van, Slobbe ' heeft zich
Zondagmorgen aanstonds naar Antwerpen
begeven om de huisvesting en voeding van
de Bredasche vluchtelingen te ■': regelen,
doch ook de daar door hem getroffen
maatregelen mislukten grooténdeels door
dé verrassend snelle opmarscb der Duit-
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'rand

de volgende

Zondagmorgen 9 uur zouden dé wjjklei
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Noorden (Zeeuwsch-Vlaanderen) te hooren 1

Kleine
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Voor zoovér' mogelijk' belast 'de organisatie zich* ook met het, verzamelen yan gegevens betreffende Nederlanders die in
vreemde zijn gesneuveld en het is ook al •ge-.'
beurd, 'dat op den heenweg, als rAcn 'naar
gewonden speuren gin,;, Belgische .gewon'
den uit de Nederlandsche ziekenhuizen w*r«

.1?'

den meegenomen naar'België.
:%
Feitelijk is „organisatie", een veel ta jpwt
woord,voor het wakkere groepje.'dat dez£:i
heilbreirgendon arbeid op zich heeft genomen, want, behalve op 'of ficièele goedkeui> •-■:-.'■.-' • ■;■-*• V- ■:,=;>■.
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had nabij •

een. v ernstige- scheepsramp

\
v
*,
_
Het Initiatief. plaats.
Pastoor Juten deelt daaromtrent ,in
Het eerste initiatief is uitgegaan
van Sancta Maria, het officieele weekblad van'
c'okter Overeem uit Zaltbommel
tijdens het bisdom .Breda, de volgende belangwekde .mobilisatie en de oorlogsdagen verbonkende bijzonderheden mede.
■* , '.
den aan den Militairen ':~> Geneeskundigen *..; Donderdagavond 30 Mei, kort'voor halfDienst van de Peel-divisie
en van mevr. acht, schrok dé bevolking: van Willemstad
Rouppe van de Voort te 's-Hertogenbosch. op door een hevigen schok.
Zij kwamen in contact met den -gepeaEen der drie groot e Rgiischepen, welke
sipnncerd luitenant-genei aal C. A. Prins «e
Ginneken, wiens echtgenoote voorzitster \a j. ongeveer 6000 Belgische krijgsgevan:'.»'.: «iv
van het Roode Kruis.
genen in de richting Dordrecht vervoer-.Meïi wist een paar auto's op den kop ie
den, was niet'ver van-de 'oude aanleg'.ikken.en dokter Overeen verkreeg van den
plaat*
van de veerbooten der, Rotterdaminspecteur van den Geneeskundigen Dienst
van de Landmacht, de noodige toestemming
sche Tramtccgntaatschappif op ten élecen vergunningen. De hier P. Gadiot
t» .' trische ankermijn ges toot en. Het' eerste
Er^da stelde zich beschikbaar als chauffeur schip werd getrokken door een sleepen later sloot ook dokter v.d. Ven, uit Vimmen (eveneens deel uitmakende van den Mi- i boot, het tweede voer op eigen kracht 'en~
had het derde op sleeptouw. Dcmyn had
litairen Geneeskundigen Dienst) zich bij de
de tweede boot aan de achterzijde getrofJen en haar in tweeën gescheurd. Dat
Met tvee auto's, een groot en truck en
een bestejwagen, twee dokters, de heerea j deel waarin de kajuit voor de bemanning
-Overeen en v.d. Ven, twee verpleegsters.de 'en de machinekamer met motor was, heldames Prins en Rotippe v.d. Voort;,en den > de voorover en zonk na enkele oogenblikJrelper chauffeur Gadiot, is men- er zooal • ken geheel weg inde diepte. Het voorato.
r rschiilende malen op. uitgetrokken en zijn
en grootste deel met zijn voorsteven
al bijna honderd gewonde soldaten naar het
nog lang omhoog staan.
7
bleef
vaderland teruggebracht. •
Tijdens de laatste reis
die dezer dagen
Zonder een enkel oogenbHk te wachten
met goed gevolg gemaakt werd, maakte.ook
kapelaan Lam uit Deurne deel uit van het qlden' de vaartuigen- der Duitsche weermacht de haven uit en waren in enkele
gezelschap'. Kapelaan Lam was tijdens de minuten rond het getroffen schip.
.'
oorlogsdagen aalmoezenier bjj het leger. Hjj - Geheel de bevolking ' was naar ' buiten
gesneld met brancards, ladders en matrasU> met de vluchtende soldaten naar Frank;•- :-Uïï
rijk'getrokken-en bevond zich met hen op aen.
De talrijke gewonden werden naar binnen
het transportschip, dat op zee voor Duinkerken werd gebombardeerd. Hij is thans gedragen en ondergebracht in het ziekenzaal tje van de vroegere bezetting, 'leeg-*»
teruggegaan om in de omgeving van Duinstaande huizen, in.'het Bethelziekenhuis en .
..erken en Calais' naar gesneuvelde Nederlanders te informeeren ten einde hun fan-a- de R.K. Militairen-vereeniging. De gemeen-' .
-lis te 'kunnen inlichten,en.haar eventueels te-geneesheer met eenige verpleegsters gaf
de eerste verzorging spoedig bijgestaan
souvenir.» te kunnen overreiken.
■
■•
•■*■
■
door geneeskundigen, en wijkverpleegsters ~
Gesneuvelden. uit Fijnaart en Klundert. Een zestal Belgi- ■
sche priesterbrancardiers met denTpastoor
,Van dokier v.d. Veii. met wlen wy" een
'\
verleenden tot.in den nacht in alle lokalen',
onderhoud hadden, vernamen wij,
dat geestelijken bijstand.
men 'op de laatste reis inderdaad de naZoo spoedig mogelijk werden de' meest',
:
men'.an een aantal gesneuvelden heeft' ernstig
gekwetsten vervoerd naar de ziekunnen verzamelen.'
kenhuizen van Oudenbosch en Breda, telIn her landschap rondom Calais, heeft
kens vergezeld van een Belgischen priester,
ut?n tuvschen de graven .van Franschch.
Geheel
nacht en den. volgenden dag'
Marokkanen. Kngelschen en Belgen, ver- volgden den,
deze
transporten elkaar op. Vqjt
schillende graven van Nederlandsche soldagmfcrgen vertrok nog een lange colonne
daten, aangetroffen. Te midden.van gol- Koode' Kruiawagens der Duit sche re
met de
vende korenvelden of In de duinen heb-" gewonden naar Breda.,
bon zij hun laatste rustplaats gevonden.
•De bewoners der streek hebben ,de graBH deze ontzettende ramp werden 269- ■'«•
ven gesierd met bloemen; alle graven
Belgen gewond; van wie de helft ..-'zeer, '
dragen een kruis, waarop zoo mogelijk de
ernstig. Den avond van de , ramp stierf+
naam van den gesneuvelde, verschillende
kruisen torsen
een - 'Nederlandschen <■ op «en steiger te Willemstad een soldaat..'
'^
, helm
.?WafcyiÉ
een overleed tijdens het vervoer naar,
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..Zijn jullie politie?
verbaasd opmerkte:
Ik dacht, dat jullie militaire begrafenis?.'•'.'*-,
dienaren waren."
Ia de jaren 1920'tot 1922 moest het korps
om het
politie troepen een z waren strijd
bestaan 'vpcreri, daar in'de volksvertegenwoordiging op opheffing van Uit ' wapen
.

"'"

.

werd aangedrongen. -Men achtte het thans
overbodig èn meende', dat' de Kon.' marechaussee de taak der pol it iet roepen wel kon.
overnemen., Het korps overleefde ■"• echter"
deze. crisis en* zag zijn taak nadien .vooral
gelegd in het verrichten van ords- en bewakingsdiensten.' Ds geringe'sterkte van onsleger maakte het korps bovendien tot een
instrument in handen der'regeering om snel
militairen bijstand te Kunnen inroepen bij
ordeverstoringen, stakingen.' enz. Ook bij.
natuurrampen ais watersnoodeh é.d. heeft
de militaire politie iheermalen goede diensten bewezen»- Bij al de opgedragen dienste.i
echter | werd •nauwlettend* zorg gedragen,
dat de pólitietroepen. gcc,n politiékprps nf
den strikten pa des woords werden.-doch
dat, het militair karakter 'bewaard bleef.'
.
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Oudenbosch

Twintig man meegebracht.

en de

derde'kort, na .

aan-1

.homstin het St. Elisabeths-gcsticht al- \ .'.•'•
daar. Deze drie werden Zaterdagmorgen f '. y
leraarde besteld op de, algemeene bè-~

Van Je laatste reis, die vorige
week
begon en Zaterdag eindigde, wer- '
den twintig- gewonden' mee teruggebracht.'
graafplaats van Willemstad.
Dit aanttl was te groot om In één keer met
de twee .wagens .vervoerd te worden en dus .' Van Dinsdag daaraan volgende af'
reed' Donderdag en Vrijdag de chauffeur
werden daar nog in het graf gelegd zeven
•,.£ven'*"of"en neer naar Breda om de lichten veertig verdronken-soldaten. Voor hun
\
gewonden vast naar Nederland te brengen.'
zielerusf droeg de pastoor Donderdag- f'
,*AUe gewonden worden, naar het Roodemorgen een gezongen uitvaartdienst op.
Kruis' Hospitaal te ' Breda gebracht. ■ Het
Van Vrydag 7. Jumaf'zjjn.de lijken b*--;
B§ de mililaire'politie treft me:»; èvimals I'.oode Kruis zorgt; zoo mogeüjk, voor verbij de- Kon. marechaussee, 'eeri grou aan,t.-U der transport.'doch in ieder geval wordt de
graven
een 'akker nabij de. 'nieuw*?':",
gehuwde korporaals aan. Voor hen bestaat familie van den teruggekeerde
gewaa'raanlegplaats der veerboot,:n'vun de
een aparte salarisi egcling, die afwijkt -van «chnwd, Tnodat men hen kan bezoekea£Ót«-.'<
aie\ welke! voar Korporaals in het .gewone
Vrijdagavond otit*s uur vertrok men uit {■ terdamsche Tramwegvtaattchappjg. Eiken.
leven geldt.
Caïais' en Zaterdagmorgen' om 5 uur was avond wordt het graf daar, ingewijd én>
■Wy'vernemen, tlat de militairen'van het, men weer in Breda. Den geheelen
nacht
de absoute gegeven'.
*ijn te'
korps politietroepen, die'óVergaan naar den' was er'v'oorgerèden,— uiteraard met een
. soU- '•'."
WiOetnstad
begraven
Belgische.
10\
opbouwdienst, vop'rloopig, nog hetzelfde' zeer bescheiden snelheid <■*- en de gewonden
te
daten,
één,
Prinsland
te Oud-hcyertractëment ei) de hun toekomende "hiobili- hadden den tochtover'de veelal slechte wesatietoelagc'n zullen blijven -genieten, in'- gen zeer
doorstaan.'„Over-het alge- ■ 'land drie en in Den Bommel zes.
afwachting van''de algemeenè regeli'rfg, die. ween i* het zoo,'*'ze| dokter v.d. Ven, „dat
voor- de . bezoldiging van "het 'geheele 'per- de reis voor de gewonden niet gemakkehjk
soneel vin den 'opbouwdienst zal worden $s, doch dat de vreugde om het'huistoe gaan
getroffen.,
'.;
■■■'.. ...
h«n ledere moeibjkheid doet
( Woensdag
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Willemstad
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j Op Donderdagavond 30 Mei
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slachtoffers 114 Belgen
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Politietroepen

'

>■■

'

Demobilisatie

f

•

.•■•'"■

mijn zoon (of mijn man) nu eens ergens
la België of Frankrijk gewond'in
'era
. hospitaal ligt. Wat dan?".
.
Ook dezulken kunnen gerust, zijn.' F.r
ia sinas ecnigé-weken een Nederlandsen?'
, organisatie* werkzaam, die zich speciaal
betast niet-het opsporen;en terugbrengen
van gewonde Nederlandsche mi! ii ai ren.
'Geboren uit particulier "initiatief, is ~de
organisatie ■ slechts. bescheiden ■ van om. .yang; .maar groot in dadendrang en met
•
zeer veel succes werkzaam. '
Tientallen gewonde -Nederlandsche soldaten zOnTet*ils afgehaald .'en op* het'
oogenblik kan gezegd worden, dat zich in
het Belgische en Fransche kustgebied
tot en met Boulogne
geen gewonden
, .'•
meer lievindcn.:

"

»

■■..■»•'•-

•

Toch zijn er nog velen, voor" wie de.w
'weldoende 'activiteit nog geen yoidoenrïV
iroost fc en die zich afvragen. ...Maar r,N

-—
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-

heeft:
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:

-•

'

s

;

Aantal begraven

ring en medewerking;
'zijn de damea en
heeren volkomen aangewezen'op eigen ini•,;
tiatief en. eigen kracht. .

Langzamerhand, krijgen vele landgenonten. die r»og in ongerustheid" verkeeren over
soldaten, die naar België en Frankrijk zsjn
gevlucht, meer zekerheid over het'lot hunner familieleden,. zoo lezen wij' in de Hollandsche bladcn van.JTJuli.'.•
v
,Velen z|jn,reeds teruggekeerd.' van"anocheef;
.
rén
men berichten ontvangen.
V Voor den' terugkeer der burgerbevolking
v/prdt, zooals bekend, door het' Bredasche
comité'geijverd.
-«'"•- ''
'•■* *'*'

\

*

groep Werkt met

uitstekend resultaat
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uit Belgische hospitalen

Gewonden
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VRIJMMGERS BRENGEN Scheepsramp bij
SOLDATEN TERUG
Willemstad

lijk was, ondernomen: En toen verschillende
schepen, waaronder ook Nederlandsche
vrachtschepen., op het Kanaal tot' zinken
werden gebracht teneinde dezen toegangsweg naar Gent te versperren," volgde de
bemanning in vele gevallen dit voorbeeld.
Het duurde niet lang, of de bevolking van
Gent, bemerkte uit de enkele berichten welke men uit het gevechtsgebied -in het

het kanaal Terneuzen-Gent niet veel zou
komen. Men kon'ook ait de feiten welke
men aanschouwde wel eénigermate afleiden,
dat eerder van een terugtrekken, dan:van
een standhouden moest worden gesproken.
In Ter neuzen was men nog-meester van het
terrein, maar... daar had zich nog geen
Duitscher vertoond; in Sluiskil was een
dat burgemeester-Van Slobbe des Zaterheelé. woonwijk platgebrand, teneinde aan,
• dagsmiddags het! waarnemende, hoofd van
de Duitsche troepen- een* .'.gelegenheid ,V tot
; den oeconömiscben dienst 1 van'de Burgo?
dekking 'aan de Oostzijde van het, kanaal te
■wacht, wülen ir. Langa de Boer. op infor■'.
ontnemen. _'' ;•'., ..':;■
•'•. ../j,*^':.
matie uitJEond.
■:>■
vTe.Gent werden door'de Geallieerden alle
'■'• Deze rapporteerde,
dat de Fransche
bruggen'vernield, maar de schade-aan de
generaal Dürand'té-Etten-zön, intrek had
gebouwen 'in de stad toegebracht, bepaalde
genomen, terwfol, tusschen Breda en
zich in hoofdzaak tot die welke ontstond
Jïowsendaal Fransche troepen-werden/gecori..""*
door het'laten;springen van deze bruggen.
r^r
•***——;
'
schers.
~~Hi'"J ~7
■ centreerd. .
De Bredasche'autoriteiten —;*zoo is ons De historische bouwwerken,. waarop Gent
'Wethouder mr. A. Struycken heeft'daax- gebleken
hebben alles in het werk ge- terecht troisch mag zijn, hebben misschien
niet v.'cinig geledan; ze z\jri echfer voor
' op het contact met generaal'Durand opgesteld om een catastrofe te
nomen. Déze deelde hem mede. dat.-, h'j doch dat tenslotte de
gedwongen evacuatie zoover thans te zien valt, gespaard geblevoornemens was, achter de rivier de «Mark veel leed en ellende
en niet. hopeloos beschadigd..
teweeggebracht ven
een lihie te lCggén, waar /hg, aangezien kan geenszins op
Thans
gaat het leven in de stad weer zijn
hun rekening worden
gewonen gang, voor zoover de toeschouwer
zware Fransche. artillerie "óp komst was, geschoven.. Integendeel
nebben zij< tot he; dit kan waarnemen. Wel'trokken Vandaag
■ de opmarscb van het Duitsche leger, 5 tot laatst hun plicht gedaan.
nog vluchtelingen uit Breda door de stad op
weg naar de Westerschelde, om-langs die
"■■,•*.
.
•
route, de terugreis naar eigen "woonplaats
Vlaanderen te bereiken met een .vracht- voort te zetten. Ze waren op,dêniPinksterZondag, 12 Mei, uit hun- huis gevlucht en al
scheepje of een open roeiboot over de Wesdieper in België terecht gekomen.'Al ver. icrscljelde worden gebracht. '.,,...
L "Zeeuwsch Vlaanderen was oorioirsterrein oer naar het Zuiden.moesten zé.trekken,
in vollen zin 'des woords,- op' hel tijdstip lot ze tenslotte in Duinkerken beland waren
j waarop het elders in ons land reelis. rustig, Maar gelukkig waren, ze nu, twee-en-eeniwas geworden.;,,
Reeds 'spoedig werd de be- Thalve week later, weer op weg.naar.-huis...
;.doeling van de Franschen duidelijk: men
!
kon den Düitschen opmarsen uit oostelijke
richting (Antwerpen—Sint Nicolaas) niet
i
Een correspondent van .het „Alg. Ilbld." tegenhouden en
wilde mr probeeren aan de
I|
schrijf td.d. 29 Mei uit Dzéndijke:
westelijke zgde van het. kanaal, tusschen
j
Zeeuwsch-Vlaanderen heeft het in du* Terneazen en Gent,
afgelooperf* weken zwaar te verduren ge- ! j lijke linie..stand te als achtef een natuurhouden..
ha.d; ernstiger dan menig ander 'de*d des i
;
Zor.<>r da» het tot ernstige botsingen
!'<*!
"lands is dit gebied getroffen.
Toen de • Franschen zich in de provincie i j kwam, werden de Fransche troepen alt
Zeeland nestelden nadat het Nederland ! het oostelijk deel van Zeeuwsch-Vlaandts
sche- leger buiten .dit gewest de wapens i|.v ren Teruggedrongen In de richting van
reefis' had neergelegd,.werd het aan de be- 1 het k&nasJ;by dit-terugtrekken werd de
Naar wy van bevoegde zijde vernemen
volking van Zeeland duidelijk: er ontstond f*i. J»avs;i van Terneuzen ontoegankelijk gezullen ten
maakt doordat men er enkele Nederland- aldus de ~.Tel." van 4, Juli
_gróot gevaar"voor. een botsing tusschen de
<sche viachlschepen tot'zinken bracht; qanzien van dé demobilisatie enz. van offi;
legers int den zuidwesthoek, va.i
,alle bruggen, zélfs de sluitbruggen , die eieren,,onderofficieren en manschappen van
Nederland; de provincie .Zeeland kon, dank
alleen op een beperkt voetgangersverkeer het korps pólitietroepen dezelfde regels
haar
ligging 1 en de positie, welke ds
zü
rijn
berekend, werden grondig vernield. gelden,, welke voor', het-. beroepspersoneel
itrijdkrachten innamen,: het terrein-' wor
van de weermacht zijn vastgesteld.
Geheele
woonu ijken, «waarvan men ver.den, dat fel. werd aangevallen vn. tegelijk
■,
Met' de geleidelijke demobilisatie van het
moedde dat zij den Düitschen 'troepen
'hardnekkig verdedigd.
dit lag" wel' di-,
pol'tietroépen vcrdwynt. een wapen,
korps
..rect voor-de, hand. <fp Zeelands vasteland,, .wellicht een.gqnslige positie konden ver- dat. op 2G Juni jl. juist zijn 20-jarig bezekercr.
dank
haar
ligging bij bet kazij
in Zeeuwsch;Vlaanderen,*zouden stellig-de i wv
naai, 'werden' in brand gestoken en met staan heeft herdacht. Ontstaan direct na
•i
hardste klappen vallen. x '.' ,
'"■,"
den eersten wereldoorlog,'toen in ons land
den grond gelijk gemaakt.' Ditzelfde lot een
Overig Zeeland'vormde slechts, korten
zekere mobiüsatiemocheid 'optrad en dé
tijd het toorieel van de
ontmoeting tus- t deelden tal van boerderijen, waar mjn criminaliteit- hand over hand toenam, had
■ schen.
«iet alleen'aan de«hulzen ■en schuren, de
de beide' strijdkrachten; de. opinstelling .van dit korpsVen-' doel. de
«naar'cok-aan cle> landerijen en het ge- marechaussee te ontlasten,
marsen van de Duitsche troepen werd 'niét
ten einde 'deze
«gestuit, de'Franschen
die eerst, uit. het"'rj, boomit aanzienlijke schade, toebracht. meer gelegenheid te geven zich aan haar
"Natuurlijk bleven ook de fabrieksgebou- eigenlijke -politietaak te.
«zuiden komende, Zeeland binnentrokken en
wijden. Dit was
wen niet geheel onaangetast, waar het er vooral het geval
Jpok .Walcheren en Zuid-Beveland
over
in streken, waar onder do
iii-.mer. om ging, den tegenstander elke toen, heerschende omstandigheden
stroomden' —'moesten'terugtrekken ach•
in verkans
om zich een betere positie te 'verj
de
hoogde mate dienst moest worden Verricht
l£r breede Westerschelde, naar Zeeuwsch ■f schaffen
hij voorbaat te ontrooven.
vlasmderfen.' Maar niet alleen 'uit het psts
tot -handhaving der orde en ten'behoeve,
-door hen verlaten, gebied in Zeeland .doch ." r ~Op 20 Mei kwam van den Belgischen van de ysiligheid van eigendom in gebieden.''
commandant in Terneuzen het
bericht, waar es.ï aanzienlijk aantal militairen byeeu
a&ook uit*de"richMng van Antwerpen
dat de burgerbevolking de stad moest ver- wa* en daar, waar de criminaliteit verontde
Duitsche
en
légértroejien
.den
dit oprukken, maakte reeds van meet af de posK ü laten maar nadat daaraan was.voldaan i ustendc vormen' aannam, zooals b\v. in de.
heeft de stad van plunderaars en vernietié van.deFranschen in Zeeuwsch-Vlaangrensstreken, waar toentertgd.de smokkeller* ver! te lijden gehad. ' '-.'
deren weinig hoopvol,-wyl daaruit oen orahandel welig tierdcï
.'.'-».->'
singel ing dreigde,
echter,
is
was
to-.nmalige
inspecteur der ma~Het
Het
de
,
Terneuzen
ge- ■
niet. alleen:
v
r
rechaussee, de kolonel G. A. van Haeften.
. Zoo ww ?eelands zuidelijkst
deel het weest,'dat op die manier geleden heeft.;
terrein van den strijd geworden. Meb leef.
Op' Vrijdag 24 Mei" trokken 'de eerste jJift den minister: van Oorlog de. richtlijnen»
de er geheel op 'zichzelf; Zeeuwsch VlaanDoitsehe troepen' Terneuzen, de grootste verstrekte, volgens welke'deze bewindsman
deren was volkomen van verbindingen met
plaats van Zeeuwsch-Vlaanderen, binnen. het.korps pólitietroepen in het Teven heelt
land,
zelfs
geroepen. Ook generaal. Snijders toonde
*.elgen
van
'die
met
tl
andere deelen
-Toen de Belgische? troepen op hun terug- zich
van hetzelfde, gewest, verstoken., "Elders
een warm voorstander van dit nieuwe
tocht' bet 'vuur op
openden
in/Nederland, waar hét Öfwonej leven zijn v. teneinde daardoor den Düitschen.-' op- wapen en zoo deed in September 1918 de
pormalen gang: poogde tethervinden,
marsen te vertragen, heeft ook. de bur- eerste .af deeling' in- opleiding.' haar Y°°r
wist
loopige intrede, in onze' weermacht,''-'
ger bevolking (die ten deele was
•"men amper wat.er in,den verren zuidwestteruggehqek" van bet. land '. plaats .vond f*reizigers
keerd) 'verliezen'geleden. De Belgische cu •. De manschappen werden, gerequireerd uit
hét. geheele gemobiliseerde leger. De bevfelde Fransche 'troepen werden al meer
de verre'ï ei»
leraar Zeeuwsch-Vlaanderen per fiets had- \ mg get tokken in westelijke richting, eerst voenend'e officieren en- onderofficieren
beëedigd als onbezoldigd rijksveldwachallengs "verder naar den
.den gqmaakt om hun verwanten lebezoi- .tot
de technische opleiding in.hanbemerkten tot' hun schrik dat de'toef v de kust. Een groep Xederlandsche solda- ter, terwijl
van
den
de
marechaussee werd gesteld.
i stand in dit grensgebied veel slechter was ten, die zich nog in het westelijk deel van
In het begin stond het publiek nog wat
/dan elders in het' land. Men'zat er volsla*
Zeeuwsch-Vlaanderen ophield, werd door onwennige tegenover deze nieuwe ambtena'{gen geïsoleerd; tenrijl elders het postver. 'den terugtocht van de»Fransche soldaten ren.
doet het verhaal de ronde van een
i.',lvoer hersteld was, de reisgelegenheid, zij ;, ,al meer opgedreven in zuidelijke richting, boer Zoo
uit, Walcheren, die wegens overtreding
hel op. beplakte schaal soms, weer, fun'c l '
de Xederlandsche grens over in de richvan de Jachtwet doorheen patrouille-'militing <Yan de'Belgische kust.''
inoest ■ men. om Zeeuwschtaire politie werd aangehouden en deswege
,

Nog een stcUtaljaanxche krijgsgevangenen, ycrcctl om naar. ern interneeringskamp te voorden overgebracht.

■

pp

;

.

;

;

Uit verschillende steden, in de. provincie
waren vluchtelingen .naar
Gent getrokken in de hoop, daar veiliger te
Ook; uit Nederlandsch Zeeuwschzittel.
Vlaanderen, ginge4 velea naar de Belgisch*»
havenstad aan het einde van het kanaal
tusschen Terneuzcit en Gent: daar woonden' familieleden en vrienden,. het was er
stellig veiliger (althans voor enkele dagen)
dan in eigen woonpiaats waai heen de Duit ■
sche troepen reeds,oprukten... .;.;.■, ,
Maar al spoedig bemerkte men, dat Gen» l
allerminst een veilige schuilplaats, kón worden genoemd. Reeds zag men iets dat op
een terugtrekken van de. Fransche troepen
uit de kuststrook van Zeeuwsch-Vlaanderen geleek; jnen
Antwerpen ia
Duitschc handen was; teczy de toestand
spoedig veranderde, zou .het.' oprukkende
leger binnen zeer korten tyd Gent *~ bereikt
,
.
■, •
hebben. : ■, '
Toen bekend werd, -dat dè Fransche en
WaaLsche troepen zouden trachten stand te
houden aan de westzijde van het kanaal
Terneüzen-Gent, lüsschen Tei neuzen cri Sas
van Gent op Nederlandsch'grondgebied, en
.zoo verder riaar het zuiden,'begrepen 'de-'
genen die
Zeeuwsch-Vlaanderen :':iuit
haar. Gent'waren,gekomen dat hun verlaten
woonplaats in 'veel gunstiger positie 5 verkeerdel de terugreis werd dan ook, om
erger te voorkomen, zoo spoedig, als moge;

Oost-Vlaanderen

'

-

Een, bijzondere correspondent
van' het
„Alg.Hbid." meldt d.d. 20 Mei uit Gent:

,

t•

~

In verband met de geruchten, welke'te
'Breda de ronde doen óver het uitwijken
* vin de .burgerbevolking, heeft burgemeester B. W. Th. van'Slobbe aan persverte^
"genwoordigers'een uiteenzetting gegeven
van de voorgeschiedenis dezer in een wilde vlucht ontaarde evacuatie.
Uit de uiteenzetting van den burgemeester bleek, • dat Verscheidene • personen, die
zich in spannende dagen voor de burgerij
;buitengewoon- verdienstelijk ■.' hebben gemaakt, door de geruchten in eer, en goeden
naam -worden aangerand, terwijl aan 'hun
handelingen een. geheel verkeerde uitleg
wordt gegeven.
De verantwoordelijkheid der dramatisch
■vérloopén
evacuatie ligt echter by den
'Franschen generaal Durand, die tegen zijn
aanvankelijk», toezegging in den' wethouder van Breda, mr.*A. Struycken, op eer-;
sten Pinksterdag des morgens 8 uur met
de woorden
Il faut evacucr immédiatev
inent"
een feit stelde en die' aldus'
een evacuatie binnen enkele
'Weliswaar 'was ,toeh reeds. eenige uren
bekene}, dat',de,

—

burgerbevolking Breda verlaten".
Nu was in Breda met een evacuatie nimmer rekening gehouden, doch wel met een
tijdeUjke-spreiding van de bevolking over
dè verschillende dorpen in Westelijk Noord
Brabant.Generaal Durand Wenschte deze
spreiding échter niet, aangezien in Westelijk Noord-Brabant de uitgeweken burgers
een belemmering zouden vormen voor een
eventueel terugtrekken van de Fransche
troepen naar de kusten voor, het aanrukken van versterkingen uit de vesting Hol-?
land. Uitwijken moest dan ook plaats heboen in de .richting
België en wel langs
Zundert ■' en Hoogstraten.
■ Burgemeester Van Stobbe hééft toen
oogenblikkelijk de- 51 wijkleiders van het
spreidingsplan bijeengeroepen en hun opgedragen oogenblikkehjk alle voorbereidende maatregelen te treffen voor een vertrek

,

voor.

■

.

—

■

Aan de ,Jf.R.C."van i Juni ontkenen wy
het volginde, dat in verband met den feilen druk der censuur'op de HoUandscht
bladen critisch moet worden gelezen. Zoo
is het zonder, meer. duidelijk, dat de hou{ding van den Franschengénéraal Durend
B-.
eenzijdig belicht is!
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.Écncrzyds moesten de'ook in ons land
staat,
gekoesterde denkbeelden over volk
waarirt de Joden; in tegenstelling met in.de
vorige eeuw gegroeide "overtuiging, als'
vreemdelingen worden onderscheiden, thans
luider voor zich gaan spreken. Ten deze is
het standpunt van den bezetter, da,t het
.onze zaak is, hoc wy willen handelen, ook
al „moeten wq ons daartegenover ons
ïistandpunt voorbehouden," gelijk de Rijkscommissaris meermalen heelt gezegd.*
Van zyn kant ziet de bezetter echter",
mede' op grond van de houding, welke lüj
in eigen.land tègëh. de inheemsche Joden
heeft aangenomen, maar vooral toch om
(ie algcmeejie opvatting, welke hij van de
rolvan het Jodendom in'dé moderne maat-_
schappij en wereldontwikkeling heeft, hier
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Jinli n:' die een
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het ooger.bJik af, dat ons land Veen
bezetting droeg, was het duidehet
Joodsche vraagstuk, ókï voor r
lijk,,dat
heen. behalve in 'sommige' !zetf Joodscha
kringend weinig. de aandacht had. aan "de
;
*ofde" zou worden gesteld.
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7,iEen Britsck-lndische

vee
Zoo ici/ ia *r/; ia»-* ia c/s Egyptische woestin, dat het
voor
Brengevcerpóst.
een
oo vtc-rt nikt Brit *ehc soldaten vullen zandzakken
-Vadrufc verboden).
Ppaf".
jPJMffilMttltaWSÊ(
V ï '3 ft ' i;<

slucuu

v.

'

••;

o£

verbhden) K

.
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'Van

.«ix'nbaarambt Drklee,ddèJr
óf ln,op«nbarcn dleh>t werkzaam waren.
in gevaar i*. gebracht*.liet' isA»n* nW;
é
; bekentt. Maar we gel:>ovrn<i>ok niet, dat
; het de bedoeling *ap/-de briettiiigs-^vet.'..-.
;.'*
held is gewersi, dit fr zeggen.
Jen
van
beiöegdc
•". \ Zij
bureau
het" rioodig heeft geoor-'
openba<rr
.f"eeld, tegea de Joden, üc een
dieiist
ambt bekieedea of in openbaren
„wete
nemen
maatregelen
zijn;
'werkzaam
gens deviegcri'de
.
richte actie vjtn.hêfc Jodendom". : .
We nebben van den kant van den bezetter wel ,<-t klacht vernomen*, dat,vele Van
Ce geruchten., welke jn ons land, de, ronde
dóen.' hun oorsprong vonden in een stad,
waar naar vcrhoudjng veelmeer Joden wonen dan in de rest van ons land.,Er is ook
; wel eens gedreigd, dat dit 'hiet zonder ge-'
: volgen' iou 'blijven:, ■' :;':, VV','■; ■''■'"'■■;■"'*■ - : !'.'
'"■
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voorgekomen/dat
rust en orde door
Vriligheia,
openbare
dp

Cf

-.-

-

■

•

.

■

*

:

;

'

i

.

■

*

'

.

_

1 t i -1

.

,

*

'

■

~:

~

■

f

.

•'

\-

DER

'

luxend, l hcefC de'Rvkscommissaris
liczegd: „IV» hebben hter uitstekende
tnenschen 'gevonden, die van Germaansch
blüid <z\i't. Zy rv«,' thans in hun leidende
blagen voor een-deel tegen ons en •Voor
een
is
'iwaar hetvoUc
Engeland.
vrij."
en
letten
daarop
Gennaansch volk
"':
|let is een maatregel, «elke het N'ederHet tyn" dus niet. alleen de Joden, die
, landsche volk.'haast in zijn geheel, diep
zich teert.
'dé bezetter in ons land tegen zijn
voor
"begrip
heeft pesehokt. Met nameaan de univeris
.Maar liet Jodendom
aan.do* Teehotófee
yanirolksopboute en nationale machtssiteit rè
jloogescbool I» aan $*** gevoelens uiting
'vorming de;vyand bs: uitnemendheid, naar
geleld
'
een
txelke
ertoe
v/y'ze.
den bloede ■vreemd 'aan den volksstam
gegeve/» op
en door zyh verstrooiing meer dan ecnig
heeft," dat deie belde «stellingen tot nav
zj/n
der order gesloten rijn- "•"*.-■
'Jir.dct volk voorbeschikt voor wgif in ontvolkskricht
de
gcvaarlyke,
dogen
't Het 'optreden van de jïtudenfen, aldus U' 1
bindende illusies van internationalisme
v
miskende het 'doei
mejdcdee'lhig* aan do
rij% Hoc kan, zoo redeneert de bezetter,
cS
van den genomen maatregel.
degecn. dien ik onvooncaardelyk mijn
verklaar, iets anders ':èdan mijn
Dit doei* dan nu is meegedeeld, is de ver- ■
en;'
.
vyand.zyn?
zekering van dV openbare-veiligheid, rus"t
,
gcbiedczw
welke tejF
gedachte
vooral,
de
bezette
Neder'.andschè
is
deze
orde in
Het
doelstelling van den genomen maatin.de
Zijn er dan geVallrn. méér dan wellicht
rcncl mcencn te vinden uitgedrukt. ■
■
*'

,

I

-

*

'

We hebhen echter, van denzclfden kant,
ook wel dê' opmerking gehoord, dat de
fcèzeitcr niet anders; verwachten mag, dan
cat.de Joden in ons land bem vyandig ge..,/;'
s.nd rijn,;. J\..;
Onlangs, te Maastricht het -woord

„Nieuwe Rott. drt;v van 28 Move pi
ber 1940 bevatte bet' volgendo hoofdartikel:
Wat sinds- verscheidene dagen een "ptir
bljekgeheim was, is thans in een ftiededcehng:aan. oé. pers bevestigd: op grond-yan
een, omzendbrief.die var. het bevoegde, bureau van den Rijkseojnmssaris isultgrgaan. rijn (of worden) de Joden. die een
openbaar -ömbt bekleed(d)en of ip openbaren dienft werkzaam waren (of wellicht
nog:z\Jh) uit hun. ambt-of wc+kknng.on*
aiageh. ',
v't, ...,

*

'

I

om

Krampachtige Duitsche pogingen
tot
redelijk schijnende argumentatie te komen

•

■

;

openbaren dienst

"De

5t
honoraire werkzaamheden,
alsmede voor
van
uiteenzetting
Een
nadere
bezigheden in bijzondere scholen. ,■ v
-■-.]
«en rijandL dien hg»niet vérschoonen kan.
Duitsche rijde.
f
En niét verscnoonU'|BJpSS
Tenslotte werd er
-«druk gp.
28 Noveffltoéi"
TV Kieütem 'Rnttr. t!rt.
lcgd op het doel van den maatregel.nl. te
Hg kan 'rich daarbg niét ontveinzen; dat
|
de
óvcrccnstcsyning
ge-,
.■-'".
pet
voorkomen,
Joden, die uitsluitend, als
alt niet is in
1941/ schreef nader:
Van Uuitsche zgde is ons beden een navuelens van een zeer groot'deél van ons
vijanden van het DuitsChe .fijk'te, bcschoudere uiteenzetting gegeven In verband niet
•wen zgn. (en dit zgn volgens de Duitschë opvoik.
BTB
ontslag van in openbaren dienst,werk,
.
.
vatting alle Joden) in de gelegenheid zouvan
het
wezen*
weekblad
Natiooverheden
het
Weg",
•,In „De'
zame Joden, waaromtrent in het ochtendr
ziet men van Duitsche- zgde in den zijn maatregelen, die in het belang'van
Verder
nale Front <lat zelf van het in de. Grond:
op de de oorlogvoering noodzakelijk
van vandaag een bericht is opgenoden maatregel geenszins een>inbreuk
.geoordeeld
wet en de daaruit voortvloeiende wetten blad
geeerste
werd
tegen worden, te doorkruisen.'
plaats
erop
de
niet
hg
In
is,
men.
vrgheid van godsdienst,
gehuldigde beginsel yan gelijklieid voor.de rezen, dat
tekst
van
het
bede Nederiandsche
eenige religie gericht, maar-tegen een
wet. van iederen Nederlander wil afwijken,
bericht scherper schijnt te klin- paald ras;
bedoelde
tot
Jood
een
-V
terwg.te
den
keeren
om voor
ar 3.
de Duitsche,
'-'.:■•
Zgn rechtsgrond ontleent de maatregel
„Gastrechtstatuut," naar de,n- trant .van ken dan eerste
plaats wordt er inden Ne- aan de Verordening van den Rg'kscömmis,In de
vroeger hier geldende .regels, lazen we onAANBOD
GRONINGER
gezegd, dat de Joden sarls, die onder rio. 1377 in het Verordenintekst
derlandschen
langs woorden, die de schrijver .vooral'van
hun
woruit
dienen.te
is
werkkring
kwestie
1940
September
in
van
14
den
bezetter.
26
genblad no.
belang achtte met het oog op
GEMEENSCHAP.
den ontslagen- L ,-In den—Duitschen tekst verschenen en waarin wordt bepaald, dat
5
zoo
we
Nederland,
daar,,
lazen
hebben
„In
staat, dat rij uit hun 'betrekking „auszu- de rechtspositie van ambtenaren en oveng
vrij niet die overheerschende positie gekend Bcheiden haben", wat- volgens de Duitsche personeel
in openbaren dienst en wel in het Regeling voor de kinderen klaar
van Joden in bepaalde beroepen,-zbpals in opvatting.bujkbaar in. deze,zin moét worde 'voorwaarden, waaronder . zg
bijzonder
Duitschland. In Nederland hebben wg niet den opgevat, dat rij hun'betrekking niet
der
De oproep van den Commissaris
kunnen worden aangesteld of ontslagen, zoo Koningin;
provincie-Groningen,
een' lange anti-Jooflsche traditie* zooala in langer. mogen
de
alsin
noodig wordt geregeld,in afwijking van het
Duitschland.,/ Het calvinistisch getinte
Verder wordt in het bericht van het tot heden geldende recht- .■ .
voorzitter der Groninger Gemeenschap, om
I'iotestantisme kent niet dat onderscheid ochtendblad gesproken van de' tegen de beDe ten aanzien.van de een openbaar ambt medewerking bjj het plaatsen en'opnemen }:
met het wezen van.de Joodsche religie als zettingsmogendheid gerichte actie van het bekleedende
of/in openbaren dienst werk- van kinderen uit de geteisterde dcejMi des
het Lutheranisme dit kent Zoo vinden wij Jodendoni. In den Duitschen tekst staat
bevolking sterken
zaam, zijnde Joden getroffen maatregel lands, heeft onder de
in Nederland een oplossing voor, het Joden- Machcnschaften, hetgeen men in het Ncin de „Tel",
gevonden,
lezen'wy
weerklank
bepaling.
sieunt
op deze
vraagstuk.' welke anders .was dan in derlandsch o.L het best door kuiperij vergaarne beOveral
men
blijkt
De'vraag doet zich voor welke personen van 5 Juni„
Duitschland. . Dit heeft teniggewerkf ook taalt,, echter volgens de Duitsche opvatting
nemen.
pp.te
op de houding van de Nederlandsche Joden. iets minder'sterk zou zijn dan actie, daar. onder de laatste beschikking vallen. Hier- reid kinderen
Verordening 189 j Wordt het, aanbod aanvaard, dan zullend'
Zg..hebben er zich aan gewend, In'Nede- men bij het woord actie aan iets georga-, voor werd verwezen naar
van onderne- "de kinderen zoo spoedigmogelijk groepsaangeven
het
betreffende
rland een in het algemeen gesproken eor-1 niseerds zou moeten denken...
een,
óverge- ;
art
definitie geeft • gewgze naar Groningen' worden
in
4
welke
mingen,
recte houding aan.te.neme»."
■;.
Wat de positie van de van.hun functies van het begrip Jood. \
"registratie,
volgt
.
de
bracht
aankomst
Na
ons land ook kringen, waarin onthevenen betreft werd erop, gewezen, dat
Er
van r:
De desbetreffende tekst luidt:
waarbij "de kinderen een verklaring
tt_- J
het vraagstuk heel wat onverdraagzamer jhet niet juist is, dat'zjj ronder eenige bev'. ES *■'
overleggen, inhoudenmoeten
hun
huisarts
Uitdrukke- x. x Jood is een ieder, die
tenminste f
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