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Vijf Grooten bespraken
het Vetorecht

Zooals men weet i* de kwestie van het fameuze vetorecht aan de orde
van den tiag. Dat recht, dat vijf groote mogendheden de macht ver-
leent een bes issing te;en te houden door hun stem. werd inderdaad
loor de kleine staten erg btnvddeld. Men poogt dit brutale recht thans

wat te milderen.

KONSUL GENERAAL
VAN GROOT-BRITTANN1E

TE MUNCHEN AANGEVALLEN

te Munchen Sir John A. Thwaites in
een straat van de stad door twee dron
ken mannen gekwetst werd. Hij keerde
in gezelschap van zijn vrouw, en zijn
dochter uit de bioskoop terug toen de
beide mannen zijn dochter aanvielen.
Bij de verdediging van deze laatste
kreeg- de Consul een vuistslag die hem
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Tijdens hun bijeenkomst behandel
£en de vijt ministers van Bulten—
landsche Zaken, met name cle h.h.
Bev.n ^root Brittannië), Byrnes
(Vereenigde Staten;. Molotov (U.S.S.
R->, Paj-odi t-tianknjk) en Welüng-
ton Koo «Jh na i , die ieder vergezt-id
waren van twee adviseurs, drie teks-
ten, waarin bepaalde beperkingen
inzake i.et gebruik van het vetorecht
worden voorgesteld

Dia voorstellen waren ingediend
door üe Bntsche, de Amer.kaansche
en de Chineesche afvaard ging. De U.
S-S.R. had geen vorstel ingediend.

De 'b~3piekmg Lep' voornamelijk
over volgende punten :

1> De noodzakelijkheid van een
voorafgaande Despreldng onder de
vijt' vaste leden van den Vtiligheids
raad, voor eike bijeenkomst tijdens
welke het vetorecht waarschijnlijk
zal worden aangewend.

2) Onthouding bij de stemming
moet niet ais veto worden aangezien.

3) De groote mogendheden zouden
overeenkomen, gten gebruik te
maken van het recht van veto, ten-
Zij in gevallen waarbij hun «vita'e
belangen» zijn betrokken.

4) Een voorstel tot het aanstellen
van een verslaggever, belast met de
voorbereiding van een inleidend ver
a.ag over de moeilijke aangelegenhe-
den, die den Veiligheidsraad voor—
gelegd worden.

5) Noodzakelijkheid van een dui-
delijker bepaling der woorden «ge-
schil ? en « toestand ».

Tijdens net debat verklaarde M.
Molotov dat er nooit door lemana
van het vetorecht in den raad was
m.sbruik gemaakt; de Russische at
eevaara gde neeft alleen zijn veto
uitgeSproKen, wanneer zulks nood—
Kakelijk was Al deze herrie rond het
vetorecht is een gewild opzet.

Molotov voegde er aan toe, dat
»ij in principe niet gekant was tegen
toorafgaande besprekingen onder de
raste leden, zooa's door M- Bevm
»as naar voren gebracht.

M. Bevin heeft er op aangedron—
jen dat men zich vrijelijk een ge—
dragslijn zou opleggen, hetgeen be
tere resultaten zou opleveren dan
nauwkeurig vastgelegde schikkingen.

Bij monde van M. Byrnes verklaar
de de afvaardiging teleurgesteld te
zijn geweest door het a te veel
vu'dig gebruik van het veorecht in
den Veiligheidsraad.

De Crisis in Griekenland

OPPOSITIELEIDER EISCHT
ONTSLAG DER REGEERING
Maandagavond heeft Venizelos in

de Kamer het ontslag van de regee-
ring Tsaldaris en de samenstelling
eener coalitieregeering geëischt.

OPS TAN DELINGEN
BEZETTEN DORPEN

Kadio Ankara meldt, dat de Griek-
sche rebellen in West Macedonië 10
dorpen hebben ingenomen tijdens ge-
vechten tegen de regeeringstroepen.

Volgens de radio werden er 200
.nitrail'eurs ontdekt in een fabriek,
nabij de haven van den Piraeus en
zijn talrijke personen aangehouden.

Verder wordt gemeld, dat de \"'.-
der van het C.ieksche verzet, tijdens
*e Duitsche bezetting, naar een
Srieksch eiland zou gedeporteerd
lijn.

SCHERMUTSELINGEN AAN DE
JOEGOSLAVISCHE GRENS

Luidens de jongste regeeringsbe-
richten uit Macedonië zijn de rebel-
ten, na Zondag jl. ongeveer 10 km.
op Grieksch grondgebied te hebben
doorgedrongen en afdeelingen van
het Grieksch leger te hebben ach-
teruitgedreven, thans op hun beurt
teruggeslagen en gedeeltelijk over
de Joegoslavische grens gejaagd.

De toei?tand rond den Griekschen
vooruitgeschoven post te Notia, on-
geveer 5 km. van de Joegoslavische
prens. waar zich de jongste scher-
mutselingen voordeden, wordt nog
Btpeds als verward beschreven.

Grieksche versterkingen, die naar
Notia zi.in opgerukt, pogen thans
per. «sterke groep» van de opstande-
lingen in het woeste woudgebied
tuss?hen het dorp Etoraki en de
Joegoslavische grens, uit te roeien,
zoo wordt er in de berichten nog
aan toegevoegd.

Men heeft bevolen dat artillerie-
versterking zou gezonden worden
naar de Grieksche grensposten aan
het Doiran-meer (waar de Joego-
slavische, Bulgaarsche en Grieksche
grenzen samenkomen). Men vreest,
dat et- in dPzen sector een nieuwe
aanval zal loskomen.

van zijn dochter
die het licht van haar electrisehe lamp
op het aangezicht van de boosdoeners
richtte waardoor ze op de vlucht sloe
gen. heeft den knnsul, die slechts lioh
te kneuzingen op liep. gered. Twee
mannen in Amerikaansch uniform die
aan het signalement va» de aanranders
beantwoorden zijn aangehouden. Hun
indentiteit is nog niet vastgesteld.

dieven op het schiereiland. Sommige
nemen hun toevlucht tot middelen
welke men geneigd zou zijn als lou-
ter verzinsels van journalisten, die
ia verlegenheid zitten met hun kopij

IN DEN VOOGDIJRAAD

De Indische afgevaardigde stelde
voor aat de voormalige mandaatge-
bieden van den Volkenbond recht-
streeks door de O.V.V. zouden wor—
den bestuurd

De afgevaardigde van Irak becri-
tizeVrt het accoord betreffende de
voogdijschap van West—Samoa.

M. Molotov sluit zich aan bij het
voorstel van den Indischen a'gevaar
digde Hij wil dan ook de onmiddel
lijke bespreking van het voorstel-

Volgens M Carl Berendsen (Nieuw
Zee'and) is" het
baar.

Na een lange bespreking is net wijl hij in het hotel Geneva ver- mee en laten den wagen in even-
subcomité tenslotte uiteengegaan zon toefde. Men weet niet welke de be-
der eenige beslissing te nemen in weegredenen tot den aanslag mogen
verband met het Indische voorstel. zijn.

Italiaansche politiecommissaris
vermoord

Zoozeer de Italiaansche struikroo- hoofdstad herhaalde malen overko-
. . $?/, "° "ff" ̂  °f •automobilisten, die ver-

ook zijn bijna altijd de plicht zijn hun wagen in een verla-
ten streek alleen achter te laten,
doen er goed aan coor ieaer der
wielen een keten te trekken.

Op de groote wegen nemen de die-

e
sPfingt een der bandieten in volle
vaart op den vrachtwagen, natunr-

Zooale overal elders hebben de lijk aan die zijde, waar de autobe-
dieven het hoofdzakelijk op alleen- stuurder hem in zijn achteruitkiik-

carabiniere (Italiaansch fuselier).

OPGEPAST MET DE AUTO'S l

DE BENDE VAN DEN HAASKIUIT
(Vervolg van blz. 1 l

8) GOMMERS René, 25 jaar, van
Stokkem, ging soms met Steutelings
op zoek naar onderduikers. Hij ging
ook veel om met Sweerts en Driane.
Hij zou, volgens getuigen, te Lank—
laar aanwezig geweest zijn bij den
overval waar uitzendposten werden
gevonden. Hij werd in het bezit ge
vonden van een valsche pas en ooor
de Duitschers aangehouden.

9) STEUTELINGS Jan staat ge-
kend als Gestapo-agent en medev/er
ker van Sweerts. Hij is woonacnllfe- te
Stokkom, 25 jaar oud, doch voort—

M. Amilcar Salemi, politiecommis-" staande auto's voorzien. Kunnen zij spiegel niet kan zien Onderweg
plan onaanvaard— saris van Savone, werd door een re- het rijtuig niet bemachtigen dan n«- werpt Wl de lading overboord waar-

volyerschot in den rug gedood, ter- men ze gewoonlijk de vier banden na hSj ̂  een acrobaat in zijn eigen
. . . . . n ev£?r wagen overspringt, die dan rechts-

avon'tuu? fc'e'enTooge BelgÜfhe per- £*«« "̂  en een zijweg inslaat,
soonlijkheid uit de Italiaansche "£"•%£ JSSSTS liter £ï

de eerste maal stilhoudt, vraagt hij
zich vergeefs af hoe het mogelijk i*,
dat de lading is kunnen verdwijnen-
zonder dat zijn voertuig ergeiw
heeft gestopt.

NOG ERGER

Bij Napels gaat het er nog erger
toe. Een dokter, die in een bestelwa
gen een plaats had gevonden, voel-
de plots de dringende behoefte even
uit te stappen. Hij had zich tot on-
geveer dertig meter van het voertuig
gevulde koffers uit den wagen. De
ger in de auto zag stappen, die' on-
middellijk daarop wegreed. De onbe-
kende voorbijganger had eenvoudig-
weg den bestuurder toegeroepen, dat
hij kon voortrijden, en deze kon na
tuurlijk op zijn stuurplaats niets ver
moeden. — Twee kilometers verder
sprong de onbekende roet twee >roed
gevulde boffers uit den wagen. De
eigenaar kwam, ditmaal met 'n Ame
rikaansche jeep, ter plaatse aanrij—
-den, net. op tijd, om het slachtoffer
de eerste zorgen toe te dienen, voor
dat de gendarmerie kwTam opzetten.
De bandiet gaf toe dat hij vorige
week precies dezelfde streek had
uitgehaald, toen echter met volko—
men succes.

DIEF DIENT EEN KLACHT IK

De politie is onmachtig tegen deze
specialisten van den diefstal. Wan-
neer een van hun trukjes bekend ge
raakt, vinden de dieven een ander
en dan gaat de reeks weer voort. In
sommige steden zijn de vrachtvoer-
ders op het idee gekomen een mak-
ker onder een zeildoek in den vracnt
wagen te verbergen. Wanneer een
dief op den rand van -iec voertuig
springt, om in vol1 e vaart, In den
vrachtwagen te geraken, ontneemt 'n
krachtige slag op zijn vingers hem
voor enkele dagen den 'ust ïijn bc
drijvightid voort te zetten.

Maar een der slachtoffers vin deze
weerwraakmaatregelen heeft tegen
den hardhandigen begeleider van den
vrachtwagen klacht ingediend, waar
bij hij verklaarde dat drie gebrokan
vingers werkelijk een te brutale
waarschuwing is. terwijl hij niets
anders wenschte dan een kosteloos
autoritje te maken

De rechbank heeft dan ook den
vrachtvoerder moeten veroordeelen,
hoewel slechts een lichte straf werd
opgelegd, om hem af te leeren de
groote middelen te gebruiken.

10) SEVERYNS Jaak. Eelen, 34 j-,
oud, ging een tijdje in Duusch anoi
werken Hij werd aangehouden we-
gens diefstallen doch ais Gestapo
vrijgelaten. Hij werd echter door de
-Duitschers niet DOLIUUWÜ en aange-
houden.

11) BOONEN Mathieu, 4j jaar, van
Lanklaar, kwam dikwijls bij Sweerts.
Hij schijnt betrokken te zijn als aan
duider bij het optreden van het Di-
vizenschutzcommando bij Jans te
Lanaken.

12) BROUNS Severin, 40 jaar. baK
ker te Maaseik, zou Peeters Ray-
mond en de Duitschers vergezeld heb
ben na een overval op Peymen. Ge
tuigen hebben hem gezien als drager
van een mitraillette.

* •¥• *

BOONEN Mathieu. was dikwijls
bij Swerts en wordt vooral beticht
in de zaak van divizensmakkel, waar.
bij het bankier Jans deed aanhou-
den.- . ..

Tenslotte Brouns, Severinus, V. N.
V.-er, lid van De Vlag, welke z'n
kinderen bij antivaderlandsche veree-
niging-en deed aansluiten en naar
Duitschland stuurde, terwijl hij zelf
niet aarzelde Peeters te vergezellen
bij enkele razzia's.

H'erop begint de ondervraging der
aangeklaagden. Eerst krijgen we
Driane, Chr. die zich op sluwe wijze
zal verdedigen, veel te vertellen heeft
over al de anderen, maar zelf overal
maar toevallig bij was. Hij geeft
slechts enkele razzia's toe, maar

of met de S. D. iets te maken
en verklaart gehandeld te

_nder dwang van Sweerts,
welke hem om 'n zeker zaakje in de
hand had.

Hn' loochent elke delname op den
moord Decroix en verklaart verno-
men te hebben van Casters « dat
Harrie. hier bedoelt hij Bovens mede,
er weer een ging aflappen ». Bij de
moord pp Stukken te Rotem was hij
aanwezig, maar 't is Bovens die ge-
schoten heeft. Over zijn eigen rol
zwijgt hij. De actie te Molenbeersel
ontkent hij, terwijl hij weer toegeeft
bij het zoeken naar den uitzendpost
bij Haerden aanwezig geweest te
zijn.

Wat de diviezenzaak Jans betreft
schuift hij alïes in den nek van Boo-
nen, terwijl hij bij de huiszoeking
bij Dr Heylen slechts even passeerde.

Hierop komt Bovens aan 't woord.
Zijn antwoorden klinken onzeker en
z'n uitleg is meestal verward. Hij
geeft verschillende zaken toe, maar
zegt dat in den moord op Stukken
niet geschoten heeft en dat Driane
hem langs de Duitschers om dwong
mede te doen, waarop Driane recht-
springt en zegt : «hi j vertelt leu-
gens ». Over den moord op Lacroix
blijft hij stom ; hij bekent eveneens
de huiszoeking bij Opdekamp.

Nu komen we aan het befaamde
duo Weekers- en Vanderweyden, wel-
ke afzonderlijk onderhoord worden.
Ze geven toe e.en 30-tal Joden ge-
smokkeld te hebben vanuit Holland
naar, België, waar dan Thielen ver-
der er voor zorgde. Ze verklaren niet

den aannie'd en overgaf».
Ze zouden terzelfdertijd daar ge

stolen hebben.
Bayens kende Bovens eveneens bij

de oefeningen als felgendarm te
Schoten.

Tot slot vestigt hij er de aandacht
Op dat hij nog een ander feit kent,
maar niet zal spreken zoolang hij met
de betichten in een gezamenlijke cel
wordt opgesloten.

De h. auditeur neemt hier onmid
dellijk nota van. We kunnen dus nog
enkele onthullingen verwachten.

De neer Papy, welke wegens zoo-
gezegden omgang met de Partisanen,
7 weken bij de bevrijding onschuldig
vastraakte, duidt Weekers en Van—
derweyden aan als de mannen welke
bij hem kwamen om goudstukken, en
welke Gonissen met behulp der Duit
schers. te Luik beroofd en vastgezet
bebben.

Hij zelf werd zelfs bedreigd met
de Gestapo, zoo hij zijn goudstukken
met wilde lossen. Hij kreeg hierop
6 of 7 maal bezoek van deze .indivi-
duen.

Beide betrokkenen zwijgen echter
ais vermoord, daar het hier e«n .TIJ
wi'lige-getuige is, en dit een nieuw
leit is dat hun plots op het lijf valt.

Hierop wordt de zitting geheven.
Vandaag te 10 uur voortzetting d,er

zaak.

te weten dat Thielen ze aan de Duit-
schers overleverde, maar uit huma-
nitaire redenen gehandeld te hebben.
Ze ontvingen ieüer 50 gulden per per-
soon, juist genoeg om bun kosten te
dekken. Beide Nederlanders waren
in 't bezit van een grenspas met ver-
melding «Inspecteur der Practische
Wetenschappen », terwijl ze geen
antwoord kunnen geven op de vjraag
of dit «oldoende was om zoo maar
alle dagen vrijuit over de grens te
trekken.

DE NAMIDDAGZITTING

Onderhoorc over dt-n moord op
Clerkx te Stoltkem verklaart Bovens
hier van niets af te weten maar Dria-
ne zegt « Bovens had een oog op die
Clerkx ».

DE WEVER bekene lid en celleider
van De Vlag geweest te zijn, en daar-
na gewerkt te hebben m de Junkers-
fabrieken. Hij geeft eveneens toe Er-
mitler geweest te zijn op de werbe-
stelle en slechts als bemiddelaar aan-
wezig geweest te zijn op de razzia's.

STIJNEN-Lambert, was lid van
V. N. V. en bekent Bronckaers aan-
geraden te hebben te teekenen voor
Waïfen 2S. in de gevangenis van
Hasselt, waarbij hij 400 fr. kreeg
om later de zaak te regelen. Hij
ontkent eveneens niet dat hij zich
deed doorgaan als S. D.

GOMMERS, welke een normaal le-
ven leidde tot Juni 1944. strijdt, alle
medeplichtigheid af. Hij kwam bij
Sweerts zegt Diane voor d2 schoone
oogen van dezes vrouw, welke tevens
z'n nicht was, en moet diensten bewe-
zen hebben aan den weerstand, want
Sweers wilde hem hiervoor doen op-
ruimen. Ondergedoken te Brussel
werd hij tenslotte toch gepakt

, SEVEKIJNS, loochent en tracht
een uitleg te vinden voor al z'n han-
delingen. Hij kan echter niet weer-
leggen dat hij beschermd werd door
de Duitschers tegen de Belgische
Rijkswacht, tot hij tenslotte toch

Duitschers aangehouden
Driane. « wegenj diefstal

bij Hendrickx ». Driane schijnt goed
op de hoogte te zijn van de hande-
lingen der anderen.

Boonen, betrokken in de zaak van
den divizenschutz tegen Jans, ver-
klaart dat het Driane «Alias Joos-
ten » was die hem in de val lokte, en
de zaak waarschijnlijk uiteenzette.

o± OUNS Severinus, geeft grif zij-
ne politieke bedrijvigheid toe, en
bekent eveneens aanwezig geweest
te zijn met R. Peeters op de acties
te Beek en Kinrooi, waar naar ter-
roristen gezocht werd, maar « onge-
wapend ».

HET GETUIGENVERHOOR

De eerste getuigen worden dan ge-
hoord.

Moors S. heef t het over Vander-
weyden, welke hem verscheidene ma-
len "dreigde met Feldgendarmerie ;
hij kent ook Weekers. Beide hadden
den naam van Jodenzwendelaars.

Conen P.. Geraerts P. H., Wijnen
Jan en Deckers Nicolas, werden door
Brouns S bedreigd en afgeslagen.
Conen geeft enkele bijkomende in-
lichtingen aan de actie te Kinrooi
waar Brouns met een mitrailette
schoot.

Bayns Maurice, een gedetineerde,
herkent Dcwever niet, maar geeft en
kele -interessante getuigenissen ten
beste over Bovens. Deze zag hij in
1942 bij de begrafenis van den neer-
gfikogelden Scholle, samen mei
Sweers zich te Brussel overgeven
aan allerlei baldadigheden.

Als Bovens dit afliegt, voegt ge-
tuige er nog bij dat Sweers hem ver Tijdejis de onlusten In Oost-Bengalen en Calcutta werden, volledige
teld heeft dat «hij, Sweers, met Bo- huizencomplexen afgebrand of afgebroken tot tegen den grond. Deze
vens, te Brussel noe 3 yerdolsea.Jo—.JiM&tt&ta eeeft on* een zicht on ean jrarwoeete straat

VLIEGTUIG
NEERGESTORT
IN FRANKRIJK
Elf personen aan -boord

Frankfort 19 (Reuter) — E«n A-
nterikaonsch transportvliegtuig dat
zich Van Munchen naar Isters begaf
is hedennamiddag op ongeveer 13
km. van Traigues (Frankrijk) te
pletter gestort, aldus meldt het
hoofdkwartier van de Amerikaan-
se h e luchtmacht te Frankfort. Bene-
vens een bemanning van vier perso-
nen waren er nog zeven passagiers
aan boord.

PUINEN IN CALCUTTA


