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RUIME AANVOER
VAN SUIKER

Prijzen verlaagd
Maar wij vernemen is de aanvoer

,an suiker naar Sumatera Timur, die
enkele weken vertraging ondervond
door moeilijkheden in de haven van
Cheribon thans weer verzekerd. De
Centrale Verkoop Organisatie ver-
wacht in de komende weken 1700 ton

miker in Belawan, n.l. 500 ton op 20
Juni met de ,Milnebaai", 800 ton op <22 Juni met de ,JCalianda" en 400 ton
op 27 Juni met dé „De Eërens".

In verband hiermede wordt de
«rroothandelsprijs m.i.v. 15 Juni ver- ,
Taagd: voor witte suiker van f 1.25 op
f i._ per k.g., en voor bruine suiker
van f 0.90 op f 0.70 per k.g. In de
kleinhandel behoeft de prijs nooit meer
dan 10 cent boven de groothandels-
prijs te liggen.

Gezien de ruime aanvoer rekent
men er in handelskringen op, dat
witte suiker op de pasar in de tweede
helft van deze maand inderdaad niet
meer dan ’ 1.10 en bruine suiker niet
meer dan ’ 0.80 per k.g. zal kosten.
Indien de kleinhandelsprijzen onlangs
meer dan ’ 0.10 hoger hebben gele-
den dan de groothandelsprijzen, is dit

*» wijten aan de tactiek van bepaalde
handelaren om het publiek te sugge-
reren dat er weinig suiker in voorraad
"rou zijn. Nu een grote aanvoer is ver-
zekerd deze maand, is er geen enkele
reden meer voor bezorgdheid op dit
punt.

BESTUURSINDELING
IN SUMATERA TIMUR

3ij besluit van de Wali Negara van
Sumatera Timur is met ingang van 1
Juni belast met het bestuur over de
afdeling Langkat de assistent-resident
A..C.S. Moree ; met het bestuur over
de afdeling Karolanden de assistent-
resident G. Ch. van Hespen ; met het
Oestuur over de afdeling Dcli en Ser-
dang de assistent-resident Ie kI.'J.W.
Burger ; met het bestuur over de af-
deling Centraal Sumatera Timur de
assistent-resident Ie kl. dr. Th. H. M.
Loze ; en met het bestuur over de af-
deling Asahan .de assistent-resident
W. Veenbaas.

Deze ambtenaren blijven tevens be-
last met hun huidige functie.

Voorts wordt van officiële zijde ge-
meid, dat de vroegere benamingen der
betrokkenressorten en bestuursambte-
naren thans zijn hersteld. In den ver-
volge moet dus worden gesproken van
afdeling (onderafdeling) en afdelings-
chef (onderafdelingschef) instede van
...bestuursressorten" en „plaatselijke
bestuursambtenaren".

TERRORISTEN
NEERGELEGD

Door een intensieve patrouillegang
is men er in geslaagd een dezer dagen
een bende terroristen, die zich voorna-
melijk in het Simeloengoense ophield,
op te rollen. In de omgeving van Tanah
Djawa ontstond een vuurgevecht met
de bende, waarvan tien leden werden
gedood en twee gewond. Vier anderen
konden worden gearresteerd.

WEER GEVANGENEN
* ONTVLUCHT
Hét aantal ontvluchtingen uit ge-

vangenissen etc. in de Negara Sumate-
ra Timur vindt nog steeds gestadig
voortgang. Nu zijn er een dezer dagen
weer zeven gevangenen uit de politie-
kazerne in Serbelawan ontsnapt

Deze gevangenen hadden de betref-
fende commandant verzocht om te
mogen baden in de achter deze kazer-
ne stromende kali, wat de comman- j
dant toestond. Als bewaking gaf hij j
«sen tweetal gewapende politie-agen- i

ten mee. Bij de kali aangekomen za-j
gen de gevangenen hun kans schoon I
en ontvluchtten zij in het struikgewas, j
De politie-mannen zonden de ont-
vluchten enige karabijn schoten ach-
terna, waaraan zij zich echter niet
stoorden. Tot op heden is er nog geen
spoor van de ontvluchten gevonden,
aldus lezen wij in de „Mestika". (

Eindexamen H.B.S.
Voor Eet eindexamen van de 5 j. H.

8.5., hetwelk op 7 en 8 Juni werd" ge-
houden, is de heer Bong Wie Lic ge-
slaagd. Afgewezen werden 3 candida-
ten.

China doorkruist
Russisch voorstel
i.z. atoomenergie

LakeSuccess, 8 Juni (U.P.)
China heeft in de commissie voor de
atoomenergie der Verenigde Naties een
voorstel ingediend dat ten doel heeft
het Sovjetrussische voorstel inzake
de atoomcontróle van de agenda te
schrappen.

De Chinese gedelegerden vragen de
werkcommissie van de atoomcommissie
een rapport op te stellen waaruit
blijkt, dat het nutteloos is nog langer
over het Sovjetrussische voorstel te
sprekenT

Zoals bekend diende de Sovjet Unie
op de vergadering in Parijs een voor-
stel in dat voorziet in internationale
controle op de atoomenergie. Twee-
maal is dit voorstel reeds afgewezen,
maar na elke afwijzing dienden de af-
gevaardigden van de Sovjet Unie het
voorstel met kleine wijzigingen op-
nieuw in, zodat het nu nog in behan-
deling is.

Het Chinese voorstel, dat door de af-
gevaardigde T.F. Thiang is ingediend,
werd op de zitting van Vrijdag j.l. nog
niet in behandeling genomen.

RADJA KALIAMSJAH
De Wakil Wali Negara van Sumatra

Timur, Radja Kaliamsjah
Sinaga, beantwoordde de toe-
spraak van de Britse consul. Hij wees
op de vriendschapsbanden, die altijd
hebben bestaan tussen het Verenigd
Koninkrijk en Nederland, en herinner-
de in het bijzonder aan de hulp, die de
Britse regering verleende aan Ko-
ningin Wilhelmina bij de overweldi-

ging van Nederland
Na gewag te hebben gemaakt van

de rol, v/elke de Britten in de tweede
oorlog hebben gespeeld en ook daarna,
bij het herstel van rust en orde in
Indonesië, onderschreef de heer Ka-
liamsjah de woorden van de heer Ro-
berts, dat met „goodwill", verdraag-
zaamheid en samenwerking een op-
lossing gevonden moet kunnen wordei?
voor de huidige moeilijkheden in In-
donesië. „Wij zijn dankbaar voor de
bijstand, welke Ü ons verleende bij de
rehabilitatie van Indonesië in het al-
gemeen en Sumatera Timur in het
bijzonder, en wij kunnen slechts ho-
pen, dat door onze gemeenschappelijke
inspanning het geweld zal ophouden
en wij al onze krachten zullen kunnen
concentreren op de wederopbouw."

De Wakil Wali Negara gaf ten slotte
uiting aan de opluchting, die allen ge-
voelden bij het vernemen van het
nieuws, dat Koning George VI vol-
doende was genezen om zijn officiële
plichten te hervatten, en besloot niet
een toast op Zijne Majesteit, waarbij
het „God save the King" ten gehore,
werd gebracht.

Nog geruime tijd bleven de gasten
van de heer Roberts in feestelijke:
stemming bijeen.

GROTE BRAND IN
BUENOS AIRES

BuenosAires, 6 Juni (AFP) Bij
een ontzettende brand, die de gebou-
wen van een van de grootste Argen-
tijnse textiel-fabrieken, de „Manufac-
turen Algodonera Argentina" in de as
heeft gelegd, zijn, voor zover thans
bekend tenminste drie personen om
het leven gekomen en twintig personen
gewond.

Alle brandweer-brigades van de
hoofdstad, uitgerust met het nieuwste
blussingsmateriaal zijn bezig de brand
onder controle te brengen, doch men
vermoedt, dat de ruines nog verschei-
dene dagen zullen nasmeulen. Het ter-
rein van de fabriek beslaat een opper-
vlakte van ongeveer 10 duizend vier-
kante meter. Men schat de schade op
50 millioen pesos.

Herdenking Grebbeberg
Den Haag, 7 Juni (ANP) Ook dit

jaar hebben de oud-strijders van hél
achtste regiment infanterie hun 230
kameraden herdacht, die op Tweede
Pinksterdag 1940 op de Grebbeberg
sneuvelden. Generaal b.d. H. G. Win-
kelman woonde de plechtigheid bij.
Mr. B. Coops, voorzitter van de Ver-
eniging 8 R.1., ds. J. G. Groenewegen
en de aalmoezenier R. W. Joosten her-
dachten de gevallenen.

Autobussen en boeken
voor Indonesië

Rotterdam, 4 Juni (ANP).
Na zijn eerste verblijf te Rotterdam
is het nieuwe m.s. Drente van de Ko-
ninklijke Rotterdamsche Lloyd giste-
ren naar Indonesië vertrokken met
onder andere drie grote autobussen,
5000 kilo boeken en tijdschriften van
het Rode Kruis aan boord. Onder de
passagiers bevindt zich de heer C.H.
W. van der Ven, oprichter en algeme-
ne voorzitter van het „Indisch Jeugd-
centrum".

Aan medische verzorging zal het de
passagiers niet ontbreken want er
is ditmaal een dokter op elke vier
passagiers aan boord. De artsen voor
de pelgrimschepen van de Lloyd, die
deze zomer weer duizenden bede-
vaartgangers van Indonesië naar
Mekka zullen brengen, reizen name-
lijk met de „Drente" naar Batavia.

Koning George's verjaardag
ook te Medan gevierd
RECEPTIE BIJ

CONSUL ROBERTS

/N de gastvrije woning van de heer
Roberts, consul van Groot-Brit-
tannië te Medan, is gisteravond de

verjaardag van de Britse koning waar-
dig en feestelijk gevierd met een re-
ceptie, waarop ook vele niet-Britten
waren uitgenodigd. Tot de laatsten be-
hoorden de Wakil Wali Negara, Radja
Kaliamsjah Sinaga, hoofden van de-
partementen der Negara Sumatera Ti-
mur, de terr. tvs. troepencommandant
Noord-Sumatra, generaal-majoor P.
Scholten, de O.A.Z. luit. ter zee Ie kl.
M. C. van Grondelle, de plaatselijk
commandant, luit.-kol. P. A. H. J. van
Aarsen, de sultan van Dcli en vele
andere civiele en militaire autoriteiten.

De heer Roberts heette zijn gas-
ten namens de Britse gemeenschap
welkom in een geestig speechje, waar-
in hij verzekerde dat de viering van
's konings verjaardag op een andere
dag dan zijn eigenlijke geboortedatum
niet een nieuw bewijs is van „onver-
klaarbare Britse excentriciteit,, of, zo-
als de Fransen zeggen, van „Ie perfide
Albion".

De heer Roberts wees vervolgens op
de betekenis van deze dag, in het bij-
zonder voor de Britten in het buiten-
land. In deze vreemde en dikwijls ver-
bazingwekkende wereld, waarin oude
waarden volkomen zgn verdwenen en
eeuwenlange tradities in scherven zijn
gevallen — aldus spr. — is het des te
begrijpelijker dat de Britten, evenals de
Nederlanders, blijven vasthouden aan
hun conceptie van de monarchie als
een integraal deel van hun leven en
een onveranderlijk symbool van hun
nationale eenheid.

De heer Roberts herinnerde aan de
ziekte, waaronder koning George VI
in het afgelopen jaar heeft geleden,
maar waarvan hij thans gelukkig vol-
doende is genezen, om althans een ge-
deelte van zijn plichten weder op te
vatten. Hij gaf uiting aan de hoop,
dat Zijne Majesteit weldra volledig
genezen zal zijn.

Enkele woorden wijdende aan de
toestand in Zuid-Oost Azië, wees de
consul op de noodzaak voor ailen,
onverschillig ras of landaard, zich ;.an
te passen aan de veranderde omstan-
digheden. Hij noemde het besluit van
de regering van India om binnen het
Britse gemenebest te blijven een voor-
beeld van internationale samen-
werking.

Twee jaar geleden — aldus de heer
Roberts — waren bij deze gelegenheid
slechts vier Britten tegenwoojd-e ;
thans zijn velen teruggekeerd om haft
bijdragen te leveren aan de rehabili-
tatie van dit eens zo gelukkige land.
Gezien de betreurenswaardige toe-
standen in het binnenland echter, zou
het wel eens een kwestie van tijd kun-
nen zijn hoe lang de planters, evenals
vele anderen, de ontberingen, waar-
aan* zij zijn blootgesteld, nog kunnen
blijven dragen. Ondanks vele teleur-
stellingen blijven de Britten echter op-
timistisch, en wij zijn er nog steeds
van overtuigd, dat met „goodwill"
verdraagzaamheid en samenwerking,
een oplossing kan worden gevonden,
welke gelijke kansen garandeert aan
allen, die de belangen van Sumatra
voorstaan. j

De heer Roberts nam dez? gelegen-
heid te baat om namens de Britse'
gemeenschap uiting te geven aan zijn
diep medeleven met de Negara Su-
matera Timur bij het plotselinge heen-
gaan van de heer Lalisang. Hij besloot)
met een toast op Koningin Juliana,
waarbij het Wilhelmus ten gehore
werd gebracht.

DE „GROOTE BEER”
EV AMSTERDAM

Amsterdam, 8 Juni (A.N.P.).
Woensdag is de Groote Beer met on-
geveer 1200 militairen aangekomen, die
de eersten zijn na de afkondiging van
de- versnelde demobilisatie. Luit. ter
zee baron van Boetzelaer verwelkomde
de troepen namens de Koningin. Mi-
nister Schokking dankte hen namens
de regering en herdacht de gevallen
vrienden. De minister onderhield zich
persoonUjk met de gedemobiliseerden,
vooral met de gewonden. Voorts sprak
majoor van der Goor van de staf van
de Prins, die namens Prins Bernhard
aanwezig was.

Russen openden post
B e r 1 ij n, 7 Juni (UP). De wes-

telijke geallieerden hebben de Rus-
sen er van beschuldigd „practisch alle
post" uit West-Duitsland naar Berlijn
te openen en hen bij deze gelegenheid
er van ih kennis gesteld, dat zij de
post voortaan per vliegtuig zullen
overbrengen, ter voorkoming van on-
derschepping en censuur. Naar de
Amerikaanse commandant te Berlijn
verklaarde, hebben de Russen „ver-
moedelijk alle brieven geopend en die
achtergehouden, die zij interessant
vonden"; ter illustratie toonde briga-
dier-generaal Howley ' aan vertegen-
woordigers van de pers verschillende
brieven, die per spoor uit de westelij-
ke bezettingszones naar Berlijn waren
gezonden en onderweg waren ge-
opend.

Truman doet beroep
op congres

Washington, 7 (UP). Presi-
dent Truman heeft een persoonlijk
beroep gedaan op het Congres (Senaat
en Huis van afgevaardigden) om niet
alleen het Noord-Atlantisch pact,
maar ook zijn daarmee verbonden
program voor Europese bewapening,
waarbij een bedrag van 1.450 millioen
dollar gemoeid is, nog in deze zittings-
periode goed te keuren.

Truman heeft dit beroep gedaan bij
gelegenheid van een bezoek, dat de
voorzitter der senaatcommissie voor
buitenlandse aangelegenheden, Torn
Connally, Dinsdagochtend op het
Witte Huis heeft afgelegd; deze Is
echter niet bereid geweest om nadere
inlichtingen te verstrekken en heeft
zich er toe bepaald te verklaren, dat
de president hem had ontboden om
hem geluk te wensen met het een-
stemmig besluit, dat de door hem ge-
presideerde commissie in zake de ra-
tificatie van het Atlantisch pact heeft
genomen.

Amerika economisch en
financieel „kerngezond"
Sun Vall c y, (Idaho), 7 Juni

(Reuter). Naar de Amerikaanse mi-
nister van Financien, John Snyder,
verklaarde, zijn de Verenigde Staten
economische en financieel „kernge-
zond": het werkelijk nieuws is, dat
het Amerikaanse zakenleven ook dit
jaar weer een bewijs van onver-
woestbare vitaliteit heeft gegeven
door de productie-cijfers op èen peil
te houden, dat slechts zeer weinig la-
ger ligt dan dat der drie voorafgegane
jaren, die in dit opzicht zonder weer-
ga waren, zo zeide hij. En slechts de
omstandigheid dat de Amerikanen
zich zo snel aan de recordcijfers van
na de oorlog hebben gewend, dat zij
ze als volstrekt normaal zijn gaan be-
schouwen, verklaart, waarom het feit,
dat deze cijfers in 1949 dusver bene-
den dit ongewone peil zijn gebleven,
als ,het nieuws" kon worden opgedist,
aldus Snyder.

Ontvoering van Russin
uit Turkije
verhinderd

A n k a r a, 6 Juni (UP). De Turkse
geheime politie heeft bekendgemaakt
hoe zij een plan van de Russen om
mevr. Gassanov, de echtgenote van de
vroegere secretaris van de Sovjet-
ambassade in Ankara, heeft weten te
verhinderen door de band van de auto,
waarmee de ontvoering moest geschie-
den lek te maken.

Mevr. Gassanov's echtgenoot werd
een half jaar geleden naar de Sovjet-
Unie teruggeroepen, toen een exem-
plaar van het boek van Victor Krav-
chenko, „Ik verkoos de vrijheid" in
zijn wonhjg gevonden was. Mevr. Gas-
sanov weigerde toen met haar man
naar de Sovjet-Unie terug te keren en
verzocht de Turkse regering haar asyl
te verlenen.

De Trukse politie deelde mede, dat
zij kennis gekregen had van een plan,
dat veel overeenkomst vertoonde met
het geval Kasenkina, dat zich verleden
jaar in de Verenigde Staten afspeelde.
De Turkse agenten vodden enkele
Russische agenten, die naar de woning
van mevr. Gassanov gegaan waren enhaar meedeelden: „uw echtgenoot
wacht op u in Baku. Uw paspoort en
visum zijn in orde Mevr. Gassanov ver-
klaarde hierop, dat zij niet van plan
was naar de Sovjet-Unie terug te ke-
ren. Ondertussen waren Turkse politie-
versterkingen^aangekomen en werd een
spijker geslagen in de band van de
auto, waarmee de ontvoering had moe-
ten geschieden.

Smuts visie op Azië
L o n d e n, 7 Juni (Rei ter). Het-

geen zich op het ogenblik in Azië af-
speelt, brengt de wereld in een erns-
tiger situatie dan zij sedert eeuwen
heeft gekend, aldus generaal Jan
Emuts op een in de Britse hoofdstad
gehouden persconferentie: volgens de
Zuid-Afrikaanse oud-premier is
Azië, dat twee derden van het mens-
dom bevat, bezig een nieuw nationa-
lisme te ontwikkelen en de toestand
die daardoor wordt geschapen, is der-
mate complex, dat niemand haar ten
volle kan overzien. Meer dan een eeuw
lang zb'n de volkeren van Azië door
Europeanen door Europees kapitaal en
door Europese handelsorganisaties ge-
leid; thans worden de Europeanen er
uit gezet. Wat er in China te gebeuren
staat, weet niemand, maar in zeker
opzicht ligt alles in Azië achter een
„ijzeren gordijn". In verhouding tot
hetgeen zich in Azië afspeelt, zo zeide
Smuts, vallen de gebeurtenissen in
het Westen volkomen in het niet.

Nederlands productie
Den H a a g, 8 Juni (ANP). De

Nederlandse industrie bereikte April
volgens de voorlopige cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistieken
te Den Haag de hoogste naoorlogse
gemiddelde dagprodtictie. Het index-
cijfer steeg tot 125 (basis is 1938 met
100) tegen 120 in Maart en 123 het
vorig record in November jl. Aange-
zien er in April echter slechts 22%
werkdag tegen 25 in Maart was, liep
het indexcijfer voor de totale productie
terug van 128 tot 120.

Dr.H.N. BOON
DenHaag, 8 Juni (ANP) Dr.

H. N. Boon is bevorderd tot buiten-
gewoon gezant en gevolmachtigd mi-
nister. Met ingang van 1 Juni is dr
Boon tevens aangewezen op te treden
als waarnemend secretaris-generaal
van het ministerie van buitenlandse
zaken.

Als waarnemend chef van de direc-
tie politieke zaken van het ministerie
van buitenlandse zaken treedt op de
heer M. F. Vigeveno.

BESCHIETINGEN BIJ
GARUT

Bandung, 8 Juni (Aneta) Naar
eerst thans werd vernomen, zijn op
de tweede Pinksterdag bij Garut en-
kele auto's beschoten waardoor drie
personen het leven hebben verloren.
Het eerste slachtoffer was de heer
P.C. Quivooi, employé bij Lindeteves
te Batavia, die door de beschieting
dodelijk werd getroffen. De andere
inzittenden van de auto konden onge-
deerd Garut bereikan.

Een half uur later werd een mili-
taire wagen beschoten. Een militair
werd gedood en twee werden gewond.
Later" werd een taxi uit Bandung be-
schoten, waardoor de chauffeur ge-
dood en de kornet aan het been werd
gewond.

Motie van GAPKI tegen
separatisme

Makasser, 8 Juni (Aneta).
Het bestuur van de Gabungan Per-
djuangan Kemerdekaan Indonesia, de
overkappende federatie van een aan-
tal Indonesische politieke partijen,
heeft Woensdag een motie aangenomen,
waarin het bestuur, uitgaande van de
eenheid van Indonesië, stelling neemt
tegen elke separatistische beweging.
Zodanige bewegingen, aldus de mo-
tie, gaan in tegen de strijd voor de
eenheid van het Indonesische volk en
de onafhankelijkheid van Indonesië.
In de kern brengen dergelijke bewe-
kingen ook de positie van de staat in
gevaar.

De motie dringt er bij alle aangeslo-
ten organisaties van de Gapki op aan
zich krachtig te verzetten tegen sepa-
ratistische bewegingen en dringt er
bij de regering van Oost-Indonesie op
aan om zonder de democratische be-
ginselen met voeten te treden een
stellige houding in te nemen jegens
hen, die door de separatistische be-
weging feitelijk het staatsgezag in ge-
vaar brengen.

De NCRV 25 jaar
Arnhem, 7 Juni (ANP) Een klei-

ne honderduizend personen heeft in
Sonsbeek de opening bngewoond van
een jubileum-samenkomst, ter herden-
king van het 25-jarig bestaan van de
'NCRV, de Nederlandse Christelrjke
Radio Vereniging. Onder de aanwezi-
gen waren de minister president, dr.
Drees en de ministers van onderwijs
en oorlog en marine, de commissaris
der Koningin in Gelderland, deputa-
ties van de andere omroepverenigin-
gen, Burgemeester en Wethouders van
Arnhem en vele andere autoriteiten.

Incident te Berlijn
B e r 1 ij n, 9 Juni (AFP). En;ge

honderden Berlijnse spoorwegarbeiders
zijn gisternacht de onder Russische
leiding staande kantoren, welke in de
Amerikaanse sector zijn gevestigd,
binnengedrongen en hebben deze be-
zet. Acht agenten van de Oost-Ber-
lijnse spoorwegpolitie, die deze ge-
bouwen bewaakten, hebben geen te-
genstand geboden en de Amerikaanse
politie kwam niet tussen beide. De
stakers hebben de kantoren van de
beide Sovjet-generaals, die de super-
visie over deze spoorwegen uitoefe-
nen, ongemoeid gelaten.

Mr. De Pont adviseur?
Den Haag, 9 Juni (Aneta)

Aneta's correspondent in den Haag
heeft uit betrouwbare bron verno-
men, dat de Nederlandse regering
voornemens is om mr. De Pont tot
adviseur van de Hoge Vertegenwoor-
diger van de Kroon te benoemen.
Deze benoeming wacht nog op het ad-
vies van de H.V.K., hetwelk nog niet
is ontvangen.

BESPREKINGEN
IN SJANGHAI

Rond twee maanden na de inval
van de Duitsers werd plotseling een
groot aantal Nederlanders, speciaal
personen die in Nederlands-Indië
werkzaam waern geweest, te Buchen-
walde opgesloten. Hitler had doen
weten dat lüj voor elke geïnterneerde
Duitser tien Nederlanders zou doen
opsluiten.

Deze eerste arrestaties op grote
schaal verwekten in Nederland zeer
grote beroering. Bevreesd voor do
Duitse dreigementen met represailles
op grote schaal, hebben toen de se-
cretarissen-generaal Snouck Hurgron-
je, Trip, Hirschfeld en Six, de oud-

KNIL-generaal Boerstra en de voor-
zitter van de ondernemersbond, W. G.
Jongejan, verzocht zich naar Neder-
lands-Indië te begeven teneinde de
kwestie met de landvoogd te bespre-
ken.

In October 1940 vertrokken de heren
Boerstra en Jongejan via Berlijn en
Moskou naar Sjanghai, waar zij 'sland-
voogds chef van het kabinet, Idenburg,
en de gouvernementssecretaris Ramaer
ontmoetten en zeer uitvoerig met hen
van gedachten wisselden. In Januari
waren zij in Nederland terug om later
nog eens naar Portugal te reizen, ten-
einde Welter en Pekema te ontmoeten
ter bespreking van deze kwestie.

De commissie constateert in haar
verslag dat deze kwestie zeer gecom-
pliceerd was en aanleiding heeft
gegeven tot veelvuldig overleg tussen
Londen en de landvoogd. Teneinde de
zaak zoveel mogelijk uit de doeken te
doen, heeft zij onder anderen Boer-
stra. Idenburg, Jongejan, van Starken-
borch Stachouwer en de toenmalige
leden van het kabinet gehoord.

WEINIG DUIDELIJK
Het heeft de commissie daarom ge-

troffen, dat de ministers over deze
zaak en het standpunt van het kabinet
bij hun verklaringen voor de commis-
sie zo weinig duidelijke mededelingen
hebben gedaan. Te meer heeft dit de
aandacht van de commissie getroffen,
omdat men in Londen uiteraard meer
dan in Batavia de weerslag ondervond
van de uitermate grote indruk, die
de eerste Duitse represaille-maatrege-
len in Nederland maakten. De commis-
sie heeft dan ook de bouwstoffen voor
dit hoofdstuk in hoofdzaak' moeten
putten uit medelingen van de land-
voogd en de heer Idenburg, alsmede
uit documenten.

Voor zover enkele ministers ver-
klaard hebben dat het standpunt van
het kabinet met betrekking tot de in-
terneringen is geweest, dat men Peen
concessies kon doen. is dit niet in
overeenstemming met de indruk, die
men uit de documenten krijgt. Daaruit
toch blijkt van tegenstellingen tussen
het kabinet, zoals dat in het bijzonder
in van de heren Welter en Van Klef-
fens uitgegane stukken is weergege-
van, en de landvoogd.

Was men in Londen niet ongeneigd
verband te leggen met hetgeen in
Nederland gebeurde en nog kon ge-
beuren, de landvoogd is steeds con-
sequent van de gedachte uitgegaan,
dat het ten opzichte van de Duitse
geïnterneerden in Indië in te nemen
standpunt uitsluitend diende te wor-
den bepaald door de eigen opvattingen
omtrent internationaal fatsoen, los
van eventuele dreigementen der Duit-
sers.

Slechts gedurende de periode, dat
de heer Van Kleffens en de heer
Welter naar Nederlands Indië zijn ge-
weest viel in Londen een andere toon
te beluisteren. Toen werd zelfs een
voorstel van de landvoogd en de twee
te Batavia aanwezige ministers om
tot een bepaalde vorm van uitwisse-
ling te komen, niet aanvaardbaar ge-
acht.

VERSCHIL VAN MENING
Blijkbaar heeft in het kabinet over

de met betrekking tot de gei'alerneer-
den te volgen politiek verschil van
mening bestaan. Gezien de opvattingen

waardoor de nationaal-socialistische
oorlogvoering werd beheerst is de
commissie van oordeel, dat het stand-
punt, als zou er een mogelijkheid heb-
ben bestaan om met de Duitsers door
overleg tot een bevredigende oplossing
te komen, minder juist was dan dat
van de landvoogd. De commissie kan
begrijpen, dat de secretarissen-gene-
raal in Nederland onder de indruk
van de eerste interneringen in Ne-
derland en de achtergrond daarvan in
de Duitse politiek, behoefte hebben
gevoeld aan contact met de Neder-
lands Indische regering en de regering
in Londen en daarom overgegaan zijn
tot het verlenen van hun medewerking
aan de reizen van de heren Jongejan
en Boerstra. De commissie is echter
van oordeel, dat de secreUrissen-ge-
neraal bij hetgeen zij met betrekking
tot het onderhavige vraagstuk aan de
landvoogd hebben voorgedragen, zich
blijkbaar uit vrees voor verder gaande
represailles niet voldoende van de
Duitse wens met betrekking tot de
Duitse geïnterneerden in Nederlands
Indië hebben gedistancieerd en daar-
door te weinig recht hebben laten
wedervaren aan de vele andere as-
pecten, die het vraagstuk ook had.

De commissie heeft niet de indruk,
dat de mededelingen van de heren
Jongejan en Boerstra invloed hebben
uitgeoefend op het standpunt van de
landvoogd. Wel acht zij de mogelijk-
heid aanwezig, dat het feit dat door
hun reizen een aantal maanden met
besprekingen werden gevuld, er toe
heeft bijgedragen de Duitsers van ver-
der gaande represailles af te houden,
hetgeen vooral in die tijd van belang
was, aangezien toen de belangstelling
der Duitsers voor deze kwestie groter
was dan later het geval is geweest.

De Europese jaarbeurs
Den Haag, 8 Juni (ANP). Een

commissie van drie leden is uit Parijs
naar de V.S. vertrokken om de mOf,«j-
lijkheid van een Europese jaarbeurs
ir. 1950 mr. J. Millius lid is, zal een
voorlopig onderzoek instellen naar
\ raagstukken van de jaarbeurs, cue ten
deel heeft de export van de 19 landen,
c'eelnemend aan de organirati.' voor
Europese economische samenwerking
'c vergroten.

Internering van Duitsers in
Indië leidde tot weerwraak

Jhr. van Starkeriborgh Stachouwer
consequenter dan de regering

’ N het rapport van de enquêtecommissie inzake het regeringsbeleid in
" oorlogstijd is nog een apart hoofdstuk gewijd aan de Duitse geïnterneer-

den in Nederlands-Indië. Men zal zich herinneren dat de internering
van de Duitsers in Nederlands-Indië geleid heeft tot represailles in Neder-
land.

Amerikaanse minister
van Financiën
naar Europa

Washington, 7 Juni (AFP)
Dinsdag werd officieel bevestigd, datde Amerikaanse minister van Finan-
ciën, John Snyder, van plan is een stu-
die-reis naar Europa te maken, doch
tegelijk ontkend, dat deze reis in ver-
band zou staan met de situatie in het
Oude Werelddeel; men ontkende ech-
ter niet, dat volgens de opvatting der
Amerikaanse regering vooral het
vraagstuk van een oordeelkundige
vastlegging van een stabiele verhou-
ding tussen de verschillende Europese
valutas onderling en ten opzichte van
de dollar dringend een oplossing be-
hoeft.

Snyder zal op zijn reis vergezeld
worden door zijn beide intiemste me-
dewerkers, nl. vice-minister van Fi-
nanciën William McChesney Martin
en het hoofd van de afdeling interna-'
tionale zaken van zijn departement,
George Williams. De minister zal ver-
moedelijk van 1 tot 18 Juli a.s. in Eu-
ropa blijven; hij heeft dusver echter
nog geen officiële afspraken met Eu-
ropese staatslieden gemaakt en is
geenszins van plan om de minste ge-
ringste druk op de Europese landen
uit te oefenen ten aanzien van een de-
valuatie hunner betaalmiddelen.

„Volks-militia”inOost-Duitsland
B e r 1 ij n, 8 Juni (A.F.P.). Het

onder Amerikaanse toezicht verschij-
nende blad „Neue Zeitung" schrijft
vandaag, dat in Oost-Duitsland me-
dische centra zijn ingericht voor de
keuring van recruten voor een nieuwe
„volks-militia", die als ~hulppolitie ge-
bruikt moeten kunnen worden ingeval
van nood".

De manschappen worden gerecru-
teerd uit het personeel van de gena-
tionaliseerde bedrijven in de Sovjet-
i.one. Volgens het blad hebben onge-
veer veertig percent van de mannelijke
leden van de staf van deze bedrijven
zich gemeld en zijn medisch fit ver-
klaard. Het zijn hoofdzakelijk leden
van de socialistische eenheidspartij en
de communistische jeugdbeweging.
Het blad besluit met te zeggen, dat de
volkspolitie in de Sovjet-zone de laat-
ste tijd zware versterkingen heeft ont-
vangen.

Rechtsvervolging tegen
Frans parlementslid

P a r ij s, 7 Juni (AFP) De Franse
nationale vergadering (parlement)
heeft de communistische afgevaardigde
Florimond Bonté vervallen verklaard
van zijn immuniteit als parlementslid,
teneinde de rechterlijke macht in staat
te stellen hem te vervolgen wegens
het publiceren van een artikel, waarin
het Franse leger tot ongehoorzaam-
heid wordt aangezet. Naar in de wan-
delgangen van het parlementsgebouw
werd vernomen, is tot deze opheffing
besloten met 211 tegen 182 stemmer-

Het geïncrimineerde artikel werd
door Bonté gepubliceerd in het orgaan
der Franse communistische partij,
„L'Humanité".

Plannen van Labour
Blackpool, 8 Juni (Reuter) Het

algemene congres van de Labourparty,
dat momentel in Blackpool wordt ge-
houden, heeft enkele voorstellen aan-
vaard met betrekking tot de verkie-
zingscampagne voor de algemene ver-
kiezingen die volgend jaar in Engeland
gehouden zullen worden.

Besloten werd een „strijdfonds" op te
richten met een minimumkapitaal van
400.000 pond sterling. Voorts zal ge-
streefd worden naar vergroting var»
het aantal „individuele leden". Mo-
menteel zijn ruim 600.000 van deze le-

i den aangesloten, maar getracht zal
jworden dit cijfer voor de verkiezingen
op 1 millioen te brengen. Ook zal het

i aantal verkiezingsagenten vergroot

' worden.

De ontmanteling van de Duitse oorlogsindustrie

Onuanks het heftig verzet in bepaalde Duitse kringen wordt het ontmante-
hngswerk van de Duitse zware industrie voortgezet. Een fotograaf van
A.N.J. foto is de eerste fotograaf, die er in geslaagd is opnamen ie maken
ven liet ontmantelingswerk en wel in de vroegere fabrieken van Krypp te
Essen. Deze foto vertoont het opladen van een onderdeel van een afgebro-
ken demontage-kraan op een spoorwagen. Deze demontage-kraan wordt
naar Nederland vervoerd ah een klei"-" compensatie voor de enorme «'ia-
de, die de Nazi's tijdens de bezetting aan de Nederlandse industrie hébben
bcyiikknid..

Deze foto geeft een beeld van een der grote machine-hallen van, de
Krupp-fabrieken, zoals deze er thans tijdens de ontmantelingswerkzaamha-
den uitziet. Hier stonden de enorme draaibanken, die voor en tijdtns de
ooriog dag en nacht op volle capaciteit werkten voor de Nazi-oorlogsmachine.

H.M. kanonniersboot „Van Kinsberg en?, dia met een aantal adelborsten
aan boord naar Noorwegen was virt'okky,:, £,«. thans in de haven vin Oslo
aangekomen.
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