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over. Een Nederlandse politiebeambte zeide daarbij:
„U weet, er wordt zonder waarschuwing geschoten".
Voor de nacht van 18 op 19 Mei werden wij in
arrestantencellen ondergebracht. Op 19 Mei des
morgens om half zes, werden wij door twee gekleurde politiebeambten met geweer naar het
station Batavia Koningsplein en vandaar per spoor
naar Soerabaija vervoerd. Hierbij werden wij des
morgens om half zes met z'n drieën ondanks protest met handboeien aan elkaar geketend, die pas
des middags om één uur in de trein werden afgenomen, toen wij wilden eten. De treinreis geschiedde
in een wagon derde klasse, alleen door inlanders
gebruikt, onder het oog van gekleurde passagiers.
Bij de aankomst in Soerabaija werden wij weer geboeid en via een politiebureau naar een verzamelkamp gebracht. Van dit verzamelpunt uit werden
wij op 21 Mei naar het schip „Nissyo Maru" overgebracht. De in de cabine aanwezige bagage, reeds
gecontroleerd en vrijgegeven, werd opnieuw onderzocht; hierbij werden ons dertien contax-filmrollen,
waarvan elf rollen Australische opnamen bevatten,
die daar aan de militaire censuur waren voorgelegd,
afgenomen. Ons verzoek om deze films, die voor
het wetenschappelijke nut van onze reis van de
grootste betekenis zijn, na het onderzoek naar het
Duitse consulaat-generaal in Kobe te zenden, werd
door een beambte afgewezen met de woorden: „Het
is nu oorlog, wat hebben die films te betekenen".
De Duitsers in Oost-Java zijn ondergebracht in
een kamp bij Madioen, waar zich ook de Duitse
consul Von Plessen bevindt.
Op de reis naar Kobe, lazen wij te Cebu (Philippijnen) in een Amerikaanse krant, op 26 Mei in
Manilla verschenen, dat in Nederlands-Indië sinds
10 Mei in totaal vijfduizend mensen geïnterneerd
zijn en dat vermogens, ten bedrage van in totaal
100 millioen dollar, in beslag genomen zijn.
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Tenslotte is er" nog de mededeling van een Duitse

consulaatssecretaresse uit Scerabaja.
Op 10 Mei, des middags 1.15, kwamen twee politiebeambten het Duitse consulaat binnen en arre-

steerden eerst met de revolver in de hand een
hulpkracht bij het consulaat. Vervolgens gingen
zij naar den heer Von Plessen en bevalen hem,
eveneens met voorgehouden revolver, mee te gaan,

hoewel hij verklaarde de Duitse consul te zijn. De
heer Von Plessen kreeg niet eens gelegenheid zijn
bureau te sluiten of zijn pas mee te nemen. De
heren verlieten daarop het consulaat met de politie
en werden met de andere Duitsers voorlopig in
Soerabaja geïnterneerd.
Op die avond belde mij

de Zwitserse consul, die
de belangen van de Duitsers in Nederlands-Indië
behartigt, in het hotel op en verzocht mij, terstond te komen, want de politie was er. Ik moest
toen alle kasten openmaken en de politie nam
steekproeven. Zij had vooral belangstelling voor
partijstukken van de Duitse organisatie in het
buitenland. De kantoren van het consulaat werden
gesloten en de consul en ik gescheiden naar het
hoofdbureau van politie vervoerd, waar ik tot
's nachts 1 uur verhoord werd.
De Duitse vrouwen werd over het algemeen het
geld afgenomen, de Duitse firma's werden bezet.
Auto's en radiotoestellen werden in beslag genomen.
In Batavia werden de heren van het consulaatgeneraal reeds des morgens om tien uur van de
schrijftafel weggehaald en gearresteerd.
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„In de nacht van '29 op 30 Juli 1940 is in
Amsterdam een aanslag gepleegd op een der
omroepers van het A.N.P., die tengevolge
daarvan een ernstige hersenschudding heeft
bekomen.
De procureur-generaal

te Amsterdam en de
hoofd-commissaris van politie, aldaar, loven
een bedrag van duizend gulden uit voor hen
of haar, die aanwijzingen kunnen geven, die
leiden tot de ontdekking en veroordeling van
de(n) dader(s) van deze laffe aanslag."
w.g. VAN THIEL.
w.g. VERSTEEG.
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weermacht

Den Haag,
Donderdag.
officiële
Volgens
opgave vermeldt de verder
Nederlandse
lieslijst
weermacht voor
de oorlogsdagen 10—14 Mei:
—

2.890 doden,
6.889 gewonden,

Het slachtoffer werd in de nacht van Maandag
Dinsdag in de fietsenbergplaats onder zijn
woning onverhoeds van achteren aangevallen en
neergeslagen. Zijn robuste figuur en zijn sterk gestel hebben hem de aanslag doen overleven. Met
een hersenschudding is hij ter verpleging in het
Wilhelmina-gasthuis opgenomen.
Het onmiddellijk na de aanslag ingestelde politieonderzoek heeft tot dusver niet tot de ontdekking
van de aanranders kunnen leiden.
Er zijn scherpe maatregelen genomen om herhaling van soortgelijke aanslagen te voorkomen en
misdadigers, die van de duisternis gebruik trachten
te maken om hun slachtoffers aan te vallen, te
achterhalen. Het staat vast, dat de zwaarste straffen hen bij hun veroordeling zullen treffen.

Bij het spelen de nek gebroken
Donderdag.
Geertruidenberg,
Het twaalfjarig zoontje van de familie de Bodt,
was vanochtend om half twaalf aan het spelen op
de Vischmarkt alhier. Plotseling viel het van een
ter plaatse staande stenen tafel op een hardstenen
vloer en brak daarbij een halswervel. De jongen
was onmiddellijk dood. Het lijkje werd naar het
St. Agnesgeaticht overgebracht.
—

Record-begroting voor de
Amerikaanse defensie
Voor 200 schepen en
19000 vliegtuigen

29 vermisten.

Slachtoffer overlijdt
na de aanslag

En een leger van 2 millioen
man
Washington,

Dader verklaart, dat het hem
om geld te doen was
Donderdag
Den Haag,
De 34-jarige mevrouw M. H.-B., moeder van een
kind van 2J jaar, die in de nacht van Dinsdag op
Woensdag aangevallen werd door een zeventienjarigen jongen, is in het ziekenhuis aan de Zuidwal overleden. De dader had haar in haar slaapkamer aangevallen met een hakmes, toen de heer
des huizes afwezig was. Hij bracht haar verscheidene slagen toe op het hoofd en in zeer ernstige
toestand is zij daarop naar het ziekenhuis gebracht.
De doktoren hoopten de arme vrouw nog in het
leven te kunnen houden, doch de verwondingen
waren zeer ernstig.
De justitie heeft het lijk in beslag genomen en
er zal sectie worden verricht door den politiedeskundige dr. Rochat.
De jeugdige moordenaar is, zoals wij reeds meldden, binnen 24 uur gearresteerd op aanwijzing van
een burger. Hij was naar Utrecht gegaan, doch
dank zij de bekendmaking van het signalement in
de dagbladen, kon hij dezelfde avond aan een
agent van politie worden aangewezen. Reeds op
het Utrechtse bureau legde hij een volledige bekentenis af.
Na zijn overbrenging naar Den Haag, heeft S.
ook daar een verklaring afgelegd. Hij woonde
sinds veertien dagen bij de familie B. In huis genoot hij daar de grootst mogelijke gastvrijheid.
De heer B. had er echter bij hem op aangedrongen,
dat hij moest proberen een betrekking te vinden.
Al is het dan niet gemakkelijk een betrekking te
vinden, had de heer B. gezegd, je kunt het in elk
geval proberen. Wij kunnen je niet zonder meer
te eten en te drinken blijven geven. Toen S. zelfs
met het zoeken van werk geen haast maakte, heeft
de heer B. hem medegedeeld, dat hij, als het zo
bleef, moest maken, dat hij wegkwam. „Ik wist, dat
ik toch geen werk zou kunnen vinden," vertelde
de dader van de moordaanslag thans aan de politie. Daarom begreep ik, dat ik de familie B. wel
zou moeten verlaten. Ik had echter geen geld en
in de nacht, toen de heer B. weg was, wilde ik proberen wat geld te bemachtigen en daarna verdwij—

nen."

Een portefeuille

nadat hij mevrouw B. in haar slaapkamer de dodelijke slagen heeft toegebracht, een
portefeuille-portemonnaie met ritssluiting meegenomen en is daarop vertrokken. Ergens op straat,
vermoedelijk in Den Haag, heeft hij het geld uit
de portefeuille gehaald en het omhulsel weggeworpen. Waarschijnlijk heeft hij er een lipssleutel in
laten zitten. De portefeuilleachtige portemonnaie is
vervaardigd van blauw saffiaan leder. Dit voorwerp
is verdwenen. De commissaris van de justitiële
dienst afdeling C. in Den Haag zou, teneinde het
onderzoek te kunnen completeren, zeer gaarne in
het bezit worden gesteld van de zoekgeraakte portefeuille. Daarom verzoekt hij degenen, die inlichtingen kunnen verschaffen, zich aan zijn bureau in
de Javastraat 18 in Den Haag te willen vervoegen.

Ordening in tabaksnijverheid
Eindhoven,

Donderdag.
Op initiatief van enige sigarenfabrikanten werd
op 26 Juli j.1. alhier onder leiding van den heer
K. L. H. van der Putt te Geldrop een druk bezochte
vergadering gehouden, zowel van georganiseerde
als van ongeorganiseerde fabrikanten, tezamen

vertegenwoordigende meer dan

§

—

der Nederlandse

sigarenindustrie.
Met algemene stemmen werd besloten tot oprichting van een algemene bond van sigarenfabrikanten. Het doel van deze nieuwe organisatie is de
organisatie te vergemakkelijken van de gehele Nederlandse sigarenindustrie en de corporatieve opbouw zo spoedig mogelijk te verwezenlijken.
De Nederlandse R.K. Vereniging van Sigarenfabrikanten, die ook haar werkzaamheden voortzet, heeft al haar leden opgewekt tevens tot de
nieuwe bond toe te treden, teneinde geleidelijk de
gewenste nationale concentratie in de sigaren-

industrie te bereiken. Het secretariaat van de
nieuw opgerichte algemene bond wordt waargenomen door mr. A. M. C. J. Steinkühler, Keizersgracht 4, Eindhoven.

Het wetsvoorstel wordt nu doorgezonden aan de
Senaat.
Er wordt rekening mee gehouden dat deze het
ontwerp spoedig zal aannemen.

Donderdag.

(D.N.8.) Na een debat, dat drie uur
duurde, heeft, naar wij reeds kort meldden, het Huis van Afgevaardigden met
slechts één stem tegen, de aanvullende
militaire begroting, ten bedrage van

Oppositie tegen dienstplicht

4 96 milliard dollar aangenomen. Dit is
het hoogste, ooit in één enkele begroting
toegestane bedrag voor de Amerikaanse
bewapening.

New York,

De begrotingswet staat de aanbouw toe van 200
oorlogsschepen en de aanschaffing van legermateriaal voor een krijgsmacht van 1.2 millioen man,
voorts wordt de aanschaffing toegestaan van reservemateriaal voor nogmaals 800.000 man, alsmede
19.000 vliegtuigen, terwijl een regeling is getroffen
voor de inschakeling van de Amerikaanse industrie
voor de vervaardiging van dit oorlogsmateriaal.

Duitsland en de conferentie
der Amerikaanse staten
Den Haag.
Donderdag.
De legatieraad, dr. W i s s m a n n, heeft op
de persconferentie hedennamiddag het volgende verklaard:
Duitsland houdt zich niet bijzonder druk
bezig met de Pan-Amerikaanse conferentie,
daar het tegenover Amerika geen aanspraken
heeft.
Duitsland interesseert zich er slechts in
zoverre voor, als er uit blijkt, dat 21 Amerikaanse staten het lot van Engeland in deze
oorlog als bezegeld beschouwen.
Wat betreft de vrees in Amerika voor de
zogenaamde vijfde colonne, wees dr. Wissmann er op, dat men een vijfde colonne ook
gekend heeft in Nederland, blijkens het gebeurde te Venlo, in Nederlands-Indië en in
Roemenië, waar juist leden van een vijfde
colonne het land uit gezet zijn.
De Zuidamerikaanse staten, zeide hij, moeten zich niet verbeelden, dat de Engelse
vijfde colonne hen zal sparen.

Wegens poging tot moord
Donderdag.
Den Haag,
Op 19 Juli stond voor de Haagse krijgsraad terecht de 26-jarige J. K., dienstplichtig soldaatziekenverpleger, die in de late avond van Zondag
19 November 1939 in de woning van den theaterdirecteur H. van der Waarden te Tilburg dezen
opwachtte met een ijzeren staaf en een Engelse
sleutel. Toen Van der W. thuis kwam, sloeg beklaagde hem enkele malen op het hoofd om hem te
doden, doch, hoewel Van der w. een schedelbreuk,
een hersenschudding en verschillende diepe wonden
aan het hoofd had bekomen, is hij hieraan niet
bezweken, zodat de auditeur-militair wegens poging
tot moord een gevangenisstraf van zes jaar en zes
maanden eiste.
De auditeur-militair meende, dat de jeugdige
vrouw van den meer dan vijftigjarigen theaterdirecteur in dit drama een misdadige rol had gespeeld, waarvoor beklaagde zal hebben te boeten.
Hedenochtend deed de krijgsraad uitspraak. Deze
luidde drie jaar gevangenisstraf wegens poging tot
moord, met aftrek van de preventieve hechtenis
en ontslag uit de militaire dienst, zonder ontzetting
van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te
dienen.
—

Er bestaan hier alle aanwijzingen
dat de oppositie tegen de militaire dienstplicht, die
alle mannen tussen de 18 en 65 jaar omvat, groter
wordt. Een groot aantal congresleden zijn voor een
nieuwe poging een vrijwillig leger te vormen, of
voor beperkingen in het voorstel.
Terwijl het voorstel zelf voorlopig in de Senaatscommissie is „blijven hangen", worden de congresleden met brieven van hun kiezers overstelpt, waaruit een sterke oppositie tegen de algemene dienste

plicht blijkt.
De tegenstand tegen deze dienstplichtwet wordt
op het ogenblik volgens de „World tel eg ra m"
door de verhoudingscijfers 20 :1 uitgedrukt.

Nieuw luchtgevecht

—

boven Dover
Duits legerbericht meldt

minder vliegtuigactie
Berlijn,

te

Donderdag.
Den Haag,
internationale situatie nu is, kan de
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij uiteraard
haar werkzaamheden niet hervatten. Een belangrijke jonge onderneming, vol stuwkracht, een onderneming, waarop elke rechtgeaarde Nederlander
trots is, werd daarmee lamgelegd. Er is echter geen
reden om aan te nemen, dat de K.L.M, hierdoor
voor goed vleugellam zal zijn. De staf van de
maatschappij bestaat en men is vol goede moed,
zodat, zodra de omstandigheden zich wijzigen, opnieuw en met vernieuwde kracht aangepakt zal
worden.
Vooralsnog heeft de directie van de K.L.M, zich
echter genoodzaakt gezien het nieuwe gebouw, dat
aan de Raamweg werd gebouwd, te verhuren. Overeengekomen is, dat het huis voorlopig verhuurd
zou worden aan het departement van Sociale
Zaken. Wij meldden reeds, dat deze dienst er zijn
intrek heeft genomen. Sommige afdelingen zijn in
afdelingen van het gebouw, die geheel af zijn, reeds
—

Zoals de

begonnen.
Wij vernemen thans, dat het de bedoeling is, de
overdracht van dit gebouw een officieel karakter
te doen dragen. In de tweede helft van Augustus
zal de directeur van de K.L.M., de heer A. Plesman,
het nieuwe gebouw met een toespraak officieel
overdragen aan den secretaris-generaal van het
departement van Sociale Zaken. Daarbij zullen de
kopstukken van de burgerluchtvaart tegenwoordig
zijn. De eerste-steenlegging van het nieuwe gebouw
op 17 Mei 1939, waarbij men zulk een optimistische
toon kon horen, zal daarbij zeker in de herinnering
worden geroepen. Bij die gelegenheid heeft de dochde

eerste steen gemetseld.

Engelse vliegtuigen
—

—

bekend:
Tengevolge van de weersomstandigheden bleef de
actie van de luchtmacht ook op 31 Juli zeer beperkt. Bij de gewapende verkenning in het Kanaal
en op zee, ten westen van de Scilly-eilanden zijn
alleen varende gewapende vijandelijke koopvaardijschepen met bommen aangevallen. Nachtelijke aanvallen, die met zwakkere strijdkrachten werden
ondernomen, waren gericht tegen schepen en
havenwerken in Zuid-Engeland, alsmede tegen
vijandelijke zoeklichtstellingen. Men heeft ontploffingen en branden waargenomen. In de avonduren is het ter hoogte van Dover tot luchtgevechten tussen Engelse „Spitfire"-jagers en Duitse
Messersdimidt-vliegtuigen gekomen Men slaagde
er hierbij in vijf Britse jagers en twee versperringsballons neer te schieten zonder zelf verliezen

Aan het departement van
Sociale Zaken

Amsterdam,

Donderdag.
Het opperbevel van de weermacht maakt

(D.N.8.)

Plechtige overdracht
K.L.M.-gebouw

ter van den heer Plesman een oorkonde onder

Donderdag.

—

(United Press)

boven Amsterdam
Tot drie jaar veroordeeld

Daardoor wordt de oorlogsbegroting voor 1941 verhoogd tot 6.8 milliard dollar voor het Amerikaanse
leger en tot 3.2 milliard dollar voor de Amerikaanse
marine.
Een op aandrang van de particuliere Amerikaanse
industrie in de begrotingswet opgenomen bepaling
herroept de volmacht, welke verleden maand aan
Roosevelt is verleend om ook in vredestijd het toezicht op zich te nemen van elke industrietak, die
wordt beschouwd als belangrijk te zijn voor de bewapening.

—
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winkels verscheen vandaag, in de loop van de
ochtend, een bekendmaking van den procureurgeneraal te Amsterdam, mr. Van Thiel, en van den
hoofd-commissaris, alhier, den heer Versteeg.
Deze bekendmaking luidt als volgt:

_
~"

]

—

Voor de ruiten van tal van Amsterdamse sigaren-

6tl ka!v? en de barakcommandanten
iA geeldegeleid, die hun o.a. het
nt 111bewoners
der barakken
Nd , hts '

•

het A.N.P.

Beloning voor het ontdekken
van den dader

Sr Beïn^t

onzer

Algemene Bond van Sigarenop omroeper
fabrikanten opgericht

°

onder waarschuwing neerge(h
'ieet-og esch
oten".
tB
n - elf uur loste een Neder% at n
*6h geaf stann Z '" n geweer van ongeveer
waarschuwing een
ïntern eerde ' die bij
f
%
vergissing tegen
t ad
e *k,
ing
en naar vier
di»
-au s niof aan het bridgen waren. De
*eg 8 evn betroffen, hij werd enige
erd en naar een tot gevanJ!s7
gebracht.
e
Tussen 12 en 1 uur
r B
te
1
}
n sch °t- Enige barakken
«en
a
edekte baar uitdragen. Van
01
viuoh, ' 1 daarop het bericht, dat
h»
ng uit Singapore slachtSc hot
fl e on,^.* 8 geweest. Bij vergissing
eining geleund.
e k **' on
eerden constateerden de
r
in het barakkenkamp ge.et
i
khof
een teraardebestelling plaatsen Jg

töT

Voorts bereikte ons de mededeling van een Rijksduitse vrouw, waarvan ook reeds sprake was in ons
blad. Zij deelt mede, dat op 15 Mei des morgens
twee officieren en enige soldaten in het pension
Lohe verschenen. De aanwezige Duitse vrouwen
moesten zich in de hal verzamelen, soldaten met
het geweer in de aanslag stonden bij de .deuren.
Mijn verzoek, een zakdoek te mogen halen, werd
ruw afgewezen. Ds vrouw van een Rijksduitse uit
Bombay, Amerikaanse van afkomst, mocht niet in
haar kamer naar haar kind van vier weken oud,
toen dit begon te schreeuwen, kijken. Bij het openmaken van de kamers werd, ondanks protesten,
geen rekening gehouden met een te bed liggende
bejaarde zieke vrouw en evenmin met een moeder,
die haar kind voedde. Enige vrouwen werden nog
dezelfde dag gearresteerd. In een ander Duits pension, dat in de buurt gelegen was, werden de vrouwen op dezelfde wijze behandeld. Voor dit pension
stonden van des morgens 15 Mei af vier gekleurde

De verliescijfers

BUITENLAND
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Opnieuw zijn in de afgelopen nacht Engelse
vliegtuigen boven de hoofdstad verschenen. In
het nachtelijk duister hebben zij drie bommen
uitgeworpen, die echter noch materiële scha-

de noch persoonlijk letsel hebben veroorzaakt.
De bommen zijn alle neergekomen op een
weiland in de Blauwpolder van de Broekermeerpolder, benoorden Amsterdam.

lijden.

Bij het binnenvliegen van Britse bombardementsvliegtuigen in Noors, Deens en Nederlands gebied
zijn nog drie vijandelijke gevechtsvliegtuigen neergeschoten. De bommen, die in de nacht van 31
Juli op 1 Augustus door vijandelijke vliegtuigen
zijn neergeworpen in Noord- en West-Duitsland,
hebben slechts geringe schade aangericht. Een
vijandelijk vliegtuig, dat op grote hoogte boven de
wolken vloog, heeft een aantal bommen in het
centrum van de stad Hannover geworpen, ver verwijderd van ieder militair doel. Daarbij zijn verscheidene huizen zwaar beschadigd en enige personen omgekomen en gewond. In totaal verloor de
vijand gisteren acht vliegtuigen. Twee eigen vliegtuigen worden vermist.

Boven de Theems
Londen,
Donderdag.
(Reuter) Het ministerie voor Luchtvaart en
Veiligheid van de hoofdstad deelde hedenmorgen
mede: „In de afgelopen nacht hebben vijandelijke
vliegers boven enige plaatsen aan de Theems en
aan het Bristolkanaal bommen uitgeworpen.
—

Italiaanse luchtactie

in de
Middellandse Zee
Ergens in Italië,

(Stefani). Legerbericht

nr. 53 van het Italiaanse
hoofdkwartier luidt als volgt:
Het blijkt, dat tijdens het optreden van de
luchtmacht op 28 Juli tegen eenheden van de
Britse marine in het oostelijk deel van de Middellandse Zee, een Britse torpedojager tot zinken
is gebracht.
Tijdens verkenningsvluchten boven Malta heeft
één onzer formaties jachtvliegtuigen een gevecht
aangegaan met een vijandelijke formatie. Twee
vijandelijke toestellen werden neergehaald. Een van
onze machines is niet teruggekeerd.
In Oost-Afrika ondernamen wij doeltreffende
acties in de lucht op Wakir, waar een parkeerplaats van auto's met succes gebombardeerd werd.
Ook werd een aanval ondernomen op het vliegveld
van Buna, waar drie toestellen op de grond getroffen en ernstig beschadigd werden De vijand
heeft Cassala met bommen bestookt, waarbij lichte
schade werd aangericht.

Gibraltar opnieuw bestookt

Uit Amersfoort meldt het A.N.P., dat uit de be-

woners van de stadswijk, waarop door Engelse vlie-

gers een bomaanval is gepleegd en waarbij vier
personen uit een gezin werden gedood, een comité
is benoemd, dat gelden zal verzamelen voor een
monument op het graf van deze slachtoffers op
de algemene begraafplaats aan de Soesterweg.

Wielrijder verongelukt
Donderdag
Zeist,
Gisteravond werd op de Amersfoortse straatweg
onder de gemeente Zeist een wielrijder uit Huis
ter Heide, Chr. B., door een auto gegrepen en
tegen de grond geslingerd.
Het slachtoffer liep hierbi.i zulke verwondingen
op, dat hij nagenoeg op slag gedood werd. Het
stoffelijk overschot is naar het lijkenhuis van
het ziekenhuis te Zeist overgebracht.

Donderdag

—

Madrid.
(D.N.8.)

aangevallen

—

Donderdag.

Woensdagmiddag is Gibraltar opnieuw
door vliegtuigen, die ondanks het

hevige vuren van het Britse luchtafweergeschut
talrijke bommen van zwaar kaliber lieten vallen.

Amsterdamse bouwvakarbeiders

in

—

Berlijn
Berlijn,

Het Nederlandse

—

Woensdag

meldt:
Te Birkenwerder, een plaatsje onder de rook van
Berlijn, zijn 140 Amsterdamse bouwvakarbeiders
aangekomen, in hoofdzaak timmerlui en metselaars,
die te werk gesteld zijn bij de bouw van een ziekenhuis aldaar.
perskantoor

