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overwinning

WU vestigen de aandacht van
onze lezers op het op pag. II van
dit blad voorkomende uitgebreide
verslag van den slag in de Middellandsche Zee, welke een zoo schitterende overwinning der Britsehe
.vloot - tot resultaat had.

De Dag Begint.

. . .

Materiaal
meer

oorlogsmateriaal
en

Griekenland

NewYork, 1 April (Reuter). De correspondent

van de New York Times
in den trein, waarmede-, ide
president van New York naar Washington reisde,

meldt dat een verantwoordelijke autoriteit onthulde,
dat president Roosevelt reeds de overdracht van meer
oorlogsmateriaal aan Engeland heeft goedgekeurd. Gemeend wordt, dat torpedojagers behooren tot de wapens, die aan Engeland en Griekenland zullen worden
gezonden.

Asmara gevallen!

Engelands strijdlustige eerste minister zich een weinig al te bout

uitdrukte. Immers, het was

bekend, dat Italië over een
aanzienlijke vloot van meerendeels
zeer modern en snel materiaal
beschikte, een vloot die bovendien
numeriek niet onbelangrijk sterker was als wat Engeland daar
zonder de Fransche hulp
in
de Middellandsche Zee tegenover
stellen kon.
Edoch, de uitkomsten hebben
Churchlll volkomen in het gelijk
gesteld. Welk een fiere bewustheid
van eigen kracht blijkt thans aan
zijn woorden ten grondslag te hebben gelegen! Zonder een vergelijking te willen maken met wat Italië's zeemacht in den vorigen oorlog presteerde, is het nu toch wel
duidelijk gebleken, dat de moderne
Italiaansche vloot alles behalve
„goed" te noemen is! Een overwinning als thans door de Britten werd
behaald, een overwinning waarbij
zij geen man en geen schip verloren, is daarvan toch wel een duidelijk bewijs. En de nederlaag der
—

—

Italianen behoeft daarbij werkelijk
niet aan het materiaal te worden
geweten, maar wel: aan de Britsche superioriteit in leiding en
menschenmateriaal. Zoo bewijzen
dan de schitterende prestaties van
de Britsche Middellandsche
Zeevloot onder leiding van admiraal
Cunningham vooral: dat het ook ln
den zeeoorlog niet alleen een kwestie van schepen en van kanonnen
is. Ook hier overheerscht: de men-

schelijke geest, de moed, de kundigheid, de ijzeren
volharding,
welke van wijken niet
weeti
krijgt men, bij het lezen van het relaas over den zeeslag, dat in dit
ochtendblad is opgenomen zelfs
geen
als
leek
overstelpenden
indruk
van
Britsche
overmacht in leiding, besluitvaardigheid
en - onstuimige aanvalskracht......?
Die eigenschappen
zijn het welke, meer nog dan het
modernste materiaal vermag, den
doorslag kunnen geven. Zij gaven
den doorslag.
En de Britsche
heerschappij ter zee steunt waarlijk niet op losse gronden, zoolang zij deze eigenschappen behoudt.
Toen
Maarten Harpertszoon
Tromp, een : van Hollands grootste
admiraals, de
zee van vijanden
had schoongeveegd, bond hij als
teeken van heerschappij over de
zilte baren een bezem in den mast.
Die vijanden waren toen ook; de
Engelschen. Dat mag gerust worden gezegd; het is lang geleden, dat
Engeland en Holland ter zee hun
krachten maten. Die tijd zal nooit
wede rke eren,
en de herinnering
aan wederzijdsche dapperheid, aan
overwinningen en nederlagen kan
ons nu ' eerder samenbinden dan
verwijderen. Maar de bezem bleef
sindsdien een goed-vaderlandsch
symbool der heerschappij ter zee.
Admiraal Cunningham veegde de
Italianen van de Middellandsche
Zee weg. Hij bezorgde ook daar Albion het onbetwiste meesterschap
over het zoute water. Wat zou er
van Nederlands herrijzenis terecht
komen, indien dat meesterschap
er eens niet was
? Kan
er dan
een betere hulde van ons. Engelands dankbare bondgenooten, bestaan dan thans hèm dien bezem
toe te kennen, den bezem in de
mast van zijn admiraalsschip...?
Laat ons dien Britschen admiraal
een bezem aanbieden! Als kenner
van de geschiedenis der zeeoorlogen zou hij die hulde begrijpen en
waardeeren, wetende, wat dat embleem voor ons, Nederlanders, betcekent. Laat het, wat ons betreft,
een vergulde bezem zijn, als het
maar een bezem is! Wil onze Marine zich daar niet voorspannen?
Want juist uit haar handen krijgt
een dergelijke hulde dubbele waarde!
Dit is slechts een bescheiden
suggestie. Misschien is zij niet
wij hopen echter,
ui.voerbaar;
dat zij dit wèl is. Hoe dit ook zij,
het bovenstaande moge dan toch
in ieder geval worden aanvaard
als bewijs van wat in ons, Nederlanders, bij het vernemen van

admiraal Cunninghams
ning is omgegaan.

overwin-

Engeland
Duitsche leugens
Londen, 1 April

(Reuter).

gens een communiqué

van

Vol-

het

Diütsche opperbevel zijn tusschen
den 16den en den 31sten Maart
1.1- 58 Britsche vliegtuigen omlaag
Reschoten terwijl „slechts 24 Duitscne

vliegtuigen

verloren

gin-

gen".
In gezaghebbende kringen te
Londen wijst men erop. üai in die

Cairo, 1 April (Reuter). Officieel werd bekendgemaakt, dat Asmara door de Britsehe troepen is bezet.

De Britsche overwinning
En de Duitsche raiders

Londen, 31 Maart (U. P.) Na de
Britsche overwinning: ter zee In de
welke, naar vele
lonische Zee,
functionarissen van het ministerie
van Marine meenen, de Italiaansche vloot uitschakelde als effectieve strijdmacht en na het beeindigen van de campagne in Afrika, is het waarschijnlijk, dat belangrijke Britsche vloot-versterkingen zullen worden vrijgemaakt
voor dienst in den Atlantischen
Oceaan, teneinde de behouden aankomst van de belangrijke convooien
door de Duitsche tegen-blokkade
heen te Verzekeren.
Er zijn nog geen aanwijzingen ten
aanzien van de schade, welke eventueel is aangericht aan de Duitsche
oorlogsschepen „Scharnhorst"- en
„Gneisenau'*, tijdens den aanval,
welken de K.A.F. in den afgeloopen nacht op Brest deed. Men gelooft echter, dat de R.A.F. en het
luchtwapen der Britsche vloot gebruik maakten'van het voordeel
van de aanwezigheid der beide
schepen in de haven voor een offensieve actie, vóór de schepen de
open wateren van den Atlantischen
Oceaan'zouden kunnen bereiken,
waar het zeer moeilijk zou zijn ze
op te vangen, daar het vrijmaken
van sterke vlooteenheden noodzakelijk zou zijn om deze schepen te
vernietigen. Slechts de beste Britsche schepen, o.m. de „King George
V" en slagkruisers hebben de snelheid en bewapening, welke noodig
zijn voor zulk een achtervolging.

Italiaansche

verliezen

Alexandrië,. 1 April

(Reu-

ter). Gemeend wordt dat tijdens
den zeeslag in de Middellandsche
Zee minstens 3000 Italiaansche officieren en minderen zijn omgeko-

men.

Geen tijd om te schieten
Athene, 1 April, (Reuter).

Kapitein

Despisi,

chef-artillerie-

officier van den Italiaanschen kruiser ~Pola" verklaarde; „Wij hebben geen tijd gehad ook maar een
schot te lossen."

Ook Italiaansch slagschip

gezonken?
Alexandrië, 1 April (Reuter).
Volgens Britsche vliegers is
het
zeer waarschijnlijk, dat de „Vittorio Veneto", het vlaggeschip van
de Italiaansche marine, aan boord
waarvan zich de opperbevelhebber
van de Italiaansche vloot, admiraal Riccardi bevond, de haven niet
heeft kunnen bereiken. Het schip
werd door drie luchttorpedo's getroffen. Toen het het laatste werd
gezien, bevond het achterschip zich

De Britsche luchtaanvallen
1 April (Reuter).

Vernomen wordt,

dat tijdens den
luchtaanval op Berlijn
een voltreffer is geboekt op een
munitiefabriek
in een der voorjongsten

steden.

torpedojager

getroffen
Londen, 1 April (Reuter). Een
van het ministerie
communiqué
van Luchtvaart verklaart,
dat gisteren een Duitsche torpedobootja-

ger ter hoogte van de
Friesche Eilanden tweemaal door Blenheimbommenwerpers van het commando
bommenwerpers getroffen werd.
Het communiqué zegt: „De tor-

slagzij.

i\°g geen protest ontvangen
Londen, 1 April .(Reuter). De diplomatieke correspondent van Reu-

ter vernam hedenochtend, dat tot
dusverre nog geen protest werd
ontvangen, evenmin rechtstreeks
als door tusschenkomst van de Vereenigde Staten, n.a.v. het incident

met de vier Fransche koopvaardijschepen, die Zondag j.l. de Britsche
blokkade in de Middellandsche Zee
forceerden.

Fransch

verminderde vaart

te liggen met zware

Parade uiteengejaagd

Londen, 1 April (Reuter).
Het Luchtvaartmlnisierle gaf het
volgende communiqué uit: ..Ofschoon de Duitschers den afgeloopen nacht voornamelijk alleenvliegende raiders naar Engeland zonden, concentreerden eenlge bommenwerpers aanvallen op een
de Noordoost-kust.
stad aan
De
aanval
was hevig s doch
kort en vond niet op groote schaal
plaats. Aanzienlijke schade en een
aantal slachtoffers worden gemeld.
Elders langs de Oostkust geworpen bommen veroorzaakten weinig
schade en een kleine aantal slachtoffers. Ook hebben verspreide incidenten plaatsgehad in ZuidwestEngeland en Zuid-Wales, waar
eenige schade werd aangericht,
doch weinig slachtoffers zijn ge-

Te Londen rust!

machinegeweervuur.

De scheepvaartverliezen

Londen, 1 April (Reuter).
Alles was hier ter.stede voor den
in successie rustig.
Lat.er boekte een ander vliegtuig llden nacht
een voltreffer op een vijandelijk
voorradenschio, behoorende tot een
50 per
groep van acht schepen, die door
oorlogsschepen en jachtvliegtuigen
maand

Zware verliezen werden toegebracht aan de troepen en de parade werd uiteengejaagd.

Sedert 1 Januari

werd begeleid.

Van al deze operaties zijn twee
L o n d e n, 31 Maart (Reuter).
vliegtuigen niet teruggekeerd".
Piloten van de R.A.F.-jagers en
het afweergeschut vernietigden
sedert 1 Januari,j.l. boven en rondom Engeland gemiddeld ruim 50
vijandelijke vliegtuigen per maand.

Invalsmogelijkheid
blijft bestaan

Londen, 1 April (Reuter). Generaal Sir Alan Brooke, die de blnnenlandsche defensie van Engeleidt, verklaarde in een toeLonden. 1 April fßeuter). Ten land
staf-offiaanzien van de scheepvaartverlie- spraak tót Canadeesche
mogelijkheid
van een
cieren:
~De
getemperd
zen is bezorgdheid,
door
vertrouwen, nog steeds de grond- inval in Engeland blijft nog steeds
toon van de stemming te Londen. bestaan.
De verliezen in de week van
de inval plaatsheeft zal
17 t/m 23 Maart ziln aanzienlijk ge- hijWanneer
niet
alleen
door infanterie worvoorgaande
de
drie
ringer dan in
den uitgevoerd, doch ook door pantweken, doch het wordt onverstanserwagens, die
wanneer zij eendig geacht hieruit af te leiden, dat maal
rondrazen
het
land
in
dreiging
reeds te
men de Duitsche
moeilijk te vangen of te vernietigen
boven is gekorrien.
zijn behalve door pantsertroepen
De gemiddelde verliezen bedroegen sedert het uitbreken van den van onszelf.
de
oorlog. met uitzondering van
Aan dit vraagstuk besteden wil
periode van Duinkerken, 65.000 ton groote
aandacht. De situatie wordt
per maand.
voortdurend
beter en thans brengt
Uitbreiding sterlinggelned gij pantser-formaties
aan van over(Reuter).
In- zee. Ik geloof niet, dat Hitier planLonden, 1 April
gevolge een besluit van de Britsche nen had beraamd voor een inval in
schatkist,
dat heden werd gepubli1940, zoodat hij toen niet zoo goed
ceerd. zijn met ingans van morgen voorbereid moet zijn geweest als
alle deelen van het Fransche kolo- hij thans wellicht is.
staan
niale rijk, die onder toezicht
De poging voor een inval zal
van den vriien Franschen „defensie-

Het totale resultaat gedurende
het eerste kwartaal 1941 was 155
vijandelijke

toestellen.

Volgens den nieuwsdienst van
het ministerie van Luchtvaart ver-

loor het commando Jachtvliegtuigen gedurende het eerste kwartaal
41 vliegtuigen.

De „Times” wordt duurder

Londen, 1 April (Reuter). Als
gevolg van de oorlogsomstandigheden
zal een nummer van de „Times" met
ingang van 7 April as. 3 pence kosten
in plaats van 2 pence, zooals tot dusverre het geval was.
De „Times" verklaart aan haar lezers, dat de oorlogsomstandigheden allereerst een kleiner formaat van het
blad noodig maakten
hetgeen reeds
is geschied
en een vermindering van
het aantal exemplaren, dat gedrukt
wordt.
Er werden moeilijkheden ondervonden om de vraag van het publiek naar
dit blad te doen verminderen, zoodat
thans tot verhooging van den prijs
moest wordeu overgegaan.
waarschijnlijk worden uitgevoerd
Een soortgelijke prijsverhooging had
door troepen, die over zee en door plaats in Maart 1918 en was toen voor
den tijd van een jaar van kracht.
de lucht worden aangevoerd".
—

—

—

—

officieel

communiqué

V I c h y. 31 Maart (Reuter). In
een officieel communiqué wordt
tegengesproken, dat de door de
Britsche oorlogsschepen aangehouden Fransche schepen andere
goederen dan levensmiddelen vervoerden. Het verklaart dat de
ladingen bestonden uit 1500 ton
rijst en suiker, afkomstig uit Madagascar en Indo-China en bestemd voor Algiers en Marseille,
benoodigd voor de rantsoenen in
de volgende maand, en voorts 1500
ton groenten en zaden uit Marokko, bestemd voor het onbezette
gebied, alsmede 7.000 ton
gerst,
eveneens uit Marokko en bestemd
voor de inheemsche bevolking van

—

zien was.

periode de Duitsche verlezen alleen
in West-Europa reeds 21 vlieetuigen
bedroegen, terwijl in het Middellandsche Zee-gebied 30 stuks omlaaggebracht werden, cn wat boven Malta op den 23sten Maart.
De Britsche verliezen bedroegen in
aie periode ten rechte 31 vliegtuigen.
namelijk
21 in West-Euen IJsland en de Far oer-eilanropa en 10 boven de Midde'Jand- raad'
toegevoegd aan het sterlinggeden
sche Zee.
bied.

destroyers.

R.AP. bombed Bremen aiyl Emden
with heaviest bombs. Results seem to
have been terrible. It is also'reported,
during last attacjc on Berlin
that
ammunition-factory
suffered 'direct
hit.
Regarding

British victiry in Me-

diterranean it is reported. that stak-

ing of battleship of „Littorio-class
is practically certain. Ship was last
seen with stern under water. Later
wreckage, on which survivors,
was
seen. it is estimated, that Italy during
this seabattle lost 3000 men.

Situation betweeji Germany and
is gettinj more strained
every hour.
Yugoslavia

Asmara
has
Britis'h troops.

occupied by

been

Griekenland
De Grieksch-Italiaansche

oorlog
Het

nieuwe

offensief

Londen, 31 Maart (Reuter) Het
maken van nieuwe, groote aantallen krijgsgevangenen
en
de
verovering van een vijandelijke
stelling is gemeld in het communiqué van heden van de Grieksche
legerleiding, dat is omgeroepen
door'Radio Athene. Het communiqué
luidde: „Na een geslaagden
plaatselij ken, aanval bezetten de
Grieksche strijdkrachten een centrum van vijandelijken tegenstand.
Al]e vijandelijke soldaten, dié zich
naar
in deze stelling bevonden, werden
omsingeld en verdelgd. Niemand
Berlijn
ontsnapte. 202 krijgsgevangenen
zijn gemaakt, onder wie 6 officieBelgrado, 1 April (Reuter). De ren. Al het oorlogsmateriaal in de
Duitsche gezant Von Heeren is gis- stelling viel in onze handen.
teravond naar Berlijn vertrokken
„Ons luchtafweergeschut haalom rapport uit te brengen over de
de een vijandelijk vliegtuig neer.
situatie in Joegoslavië.
Een ziekenhuis was het doel van
vijandelijke bommenwerpers, welke
De houding van
een aanval deden op het Grieksche
eiland Zante", aldus voorts een
communiqué
Een
van het ministerie
voor de Openbare Veiligheid, dat
verklaring
hieraan toevoegde:
Belgrado, 31 Maart (Reuter) „Het ontploften rondom „De bommen
het;ziekenhuis,
vertrek uit Joegoslavië van een doch veroorzaakten schade,
noch
aantal Duitsche onderdanen is mo- slachtoffers".
gelijk het gevolg van eenige betreurenswaardige incidenten, welStilte verbroken
ke te danken zijn aan onverantvan
de
woordelijke personen, die
Londen, 31 Maajt (Reuter).
gelegenheid van de vaderlandslievende demonstraties od 27 en 23 De stilte aan hei AJbaansche front
Maart j.l. gebruik maakten om de welke volgde op de noodlottige
incidenten uit te lokken". De semi- aanvalspogingen der
officleele verklaring, waarin dit troepen is verbroken door de Grieis aangekondigd, is heden al- ken, die wederom het initiatief
hier uitgegeven. De verklaring hebben genomen. Gisteren rukten
zeide verder nog: ,Deze incidenverschillende kleine stormafdeeten worden diep betreurd en ten lingen op
verschillende plaatsen
strengste veroordeeld, zoowel door de
posities
Italiaansche
binnen,
de regeering als de publieke opinie
in het algemeen. In verband hier- aldus meldt Radio-Athene. Hierbij
mede doet de regeering een beroep werden den Italianen aanzienlijke
op het volk om onder alle omstan-' verliezen toegebracht terwijl ook
digheden kalm te blijven en geen een groote hoeveelheid machinegeweren werd buitgemaakt. Ook
aandacht te besteden aan alarmeerende geruchten. De regeering namen de Grieken verscheidene
doet alles, wat in haar macht is, om Italianen gevangen.
iedere achterdocht welke mocht
bestaan ten aanzien van JoegoslaDe Grieksche artillerie trad acvie's verlangen om goede betrek- tief op tegen de opmarcheerende
kingen met zijn naburen te onderItaliaansche colonnes, terwijl de
houden, op te

Duitsche gezant

incident

De aanvallen op Engeland

Vervolgens vlogen onze vliegtuigen op geringe hoogte over de eionder water. Den volgenden morlanden Terschelling en Ameland en
vallen.
gen werden drenkelingen gezien op bestookten geschuts-emplacemenvlotten en wrakhout, op de plaats, ten en Duitsche troepen, die een
waar het slagschip het laatste ge- parade hielden, met bommen en

Londen, 1 April (Reuter).
De
Admiraliteit maakte bekend, dat
in het tijdvak van 17 tot en met
23 .Maart in totaal 17 schepen met
een gezamenlijken inhoud
van
59.141 ton ten gevolge van vijandelijke actie verloren zijn gegaan.
De Duitschers beweren in deze
week 387.000 ton tot zinken te hebben gebracht en de Italianen 10.000
ton.
De schepen, die verloren gingen,
waren 10 Britsche met een gezaton,
menlijke tonnage van 24.940
zes geallieerde met een gezamenlijken inhoud van 27.528 ton en een
neutraal schip van 6673 ton.

Het Britsch=Fransche

news

It is reported, tbat president Roosevelt aiready consented to eend more
war-material to England and
Among this war-material are
also

-

Frankrijk

of principal

in this number

mogelijk

—

en kwam stil

hebben!

Anti-nazi opstand is

L o n d e n, 1 April (Reuter), Paen Emden
trick Crosse, Reuters speciale verslaggever bij de Britsche
strijdLonden, 1 April (Reuter).
De krachten in Erythrea, seint het volR.A.F. wierp den aigeloopen nacht gende:
~De aard van den Italiaanschen
zeer zware bommen op Bremen en
Ilmden, die met reusachtig geweld terugtocht uit Keren wijst erop, dat
ontploften. Een der vliegers ver- de Italianen nimmer meer in staat
klaarde: „Ik zag huizen in de lucht zullen zijn om zulk een krachtigen
weerstand te bieden als zij in die
vliegen."
vesting hebben geboden. Er waren
De op Emden geworpen bommen vele punten langs den weg, op een
behooren tot de zwaarste, die ooit paar kilometers afstand van Keren,
door de R.A.F. zijn uitgeworpen. waar de Italianen de Britsche
troeBremen werd thans 61 en Emden 37 pen lang genoeg hadden kunnen opmaal door de R.A.F. aangevallen. houden om Hum terugtocht te orgaLonden, 1 April (Reuter). Vol- niseeren. Er zijn bewijzen, dat de
Italianen verwonderd zijn over de
gens een door het Luchtvaartopminlsteie uitgegeven communiqué snelheid van den Britschen
Ik zag stapels inderhaast
waxen de scheepswerven te Bre- marsch.
men en het industrie-centrum te verlaten wapens, munitie, kleeren
en voedsel. Manschappen van de
Km/den gisteravond de voornaamSavoia-grenadiers en troepen
uit
ste doelen van de R-A.F.-bom- Erythrea hebben zich in een voortmenwerpers, Het
communiqué durenden stroom overgegeven, nazegt, dat bij den aanval op Emden dat zij waren afgesneden door de
een nieuw type brisantbom weid Britsche troepen die over de heugebezigd. Hoopen puin, die door de vels aan beide kanten van den weg
lucht vlogen, staken af tegen den oprukten..
gloed der gestichte branden. De
Over twee maanden beginnen de
zware regens, operaties op groote
resultaten leken verbijsterend.
Elders in Noordwest-Duitscliland schaal zuilen dan vrijwel onmogewerden individueele aanvallen ge- lijk zijn. Nog ongeveer 55 kilomedoor gevaarlijk terrein
daan op Bremerhaven en Olden- ters
barg. De olie-haven te Rotterdam scheiden de Britsche troepen van
de hoofdstad van Erythrea, Asmawerd aangevallen door een klei- ra".
nere groep bommenwerpers, die
ook andere doelen in de nabijheid
aanvielen, waaronJor twee'vliegvelden. Een der Rritschc vliegtuigen worciï vermijt.
Korte, hevige aanval

pedobootjager

Belgrado, 31 Maart (Reuter). In
de Joegoslavische hoofdstad branden de lichten nog steeds op uitdagende wijze, ondanks het feit
dat Belgrado slechts 20 minuten
vliegen van de dichtst bijzijnde
Duitsche luchtbasis in Roemenië
gelegen is. Sedert het uitbreken
van de crisis is er in Belgrado geen
blackout geweest, terwijl te Boekarest nog steeds
de verduisterings-voorschriften van kracht zijn.
Dit is een typisch verschil in de situatie van beide steden.

Bernhard, en Lord Beaverbrook,
met het verzoek te willen mededeelen, wat thans het eerste op de verDe Duitsche exodus van Belgralanglijst staat.
duurt voort. De Duitsche geHet hoofdcomité
heeft in ant- do
woord hierop een telegram van zant Von lleeren deed 1.100 Duitsche burgers
uitgeleide toen zij
Prins Bernhard ontvangen. Illerin aan
van
boord
een spccialen Dodeelt zijne Koninklijke
Hoogheid
mede, dat hij, na met bijzondere nau-stoomer gisteravond van BelLonden, 1 April (Reuter), v. V. voldoening kennisgenomen te heb- grado vertrokken. Onder de pasTilea,
Tiiea, de vroegere Roemeensche ben van de bijeenzameling van de sagiers bevonden zich 100 vooraanambassadeur te
te Londen en thans
thans gelden voor de vijf gevraagde bom- staande „touristen". Deze zonden
leider van de vrije Roemeensche menwerpers, overleg heeft ge- telegrammen aan hun gastheeren,
zij meldden dat zij „binnen
beweging,
beweging,
verklaarde dat
dat
een pleegd met Lord Beaverbrook. Dit waarin
een maand wel weer terug zullen
Roemeensche 'opstand tegen de heeft geleid tot het voorstel aan In- zijn".
een'mogelkheid is, welke dië om nog drie bommenwerpers
nazi's een'mogelkheid
verwezenlijkt bijeen te brengen
weUlcht nog eens verwezenlijkt
wellicht
vóór 10 Op verzoek van den Britschen
zal worden.
Mei a. s.
gezant Ronald Campbell zijn gisTilea, die sprak tijdens een verBinnenkort zal nader geseind teravond bijna
alle
Engelsche
gadering. van het Royal Empire worden, wat daarna gevraagd vrouwen van Belgrado naar IstanSociety, zeide nog: „Het ware ge- wordt.
boel vertrokken. De overblijvende
Geheel Nederlandsch-Indië zal Duitschers zullen hedenavond met
vaar voor het Britsche nik en voor
kwam in het verleden, dit voorstel ongetwijfeld met groote een specialen trein naar Weenen
Amerika
komt thans en zal waarschijnlijk instemming begroeten en beant- vertrekken. De Italianen zijn reeds
in de toekomst slechts komen van woorden.
verdwenen.
Juiste berichten behet Dultsche ras, dat rU vergeefs
Immers men was nog lang niet treffende de Duitsche troepen aan
hebt getracht uwe vrienden
te ~uit"-gestort voor bommenwer- de Joegoslavische grens zijn zeer
pers, en dit voorstel beantwoordt lastig te verkrijgen, doch het is
maken."
volkomen aan de behoefte van den bekend, dat er enkele gemechaniofferzin van het publiek.
seerde eenheden aan de OostenHet spreekt vanzelf, dat het rijksche grens liggen en het is gehoofdcomité van de Vereenigde makkelijk om nieuwe concentraties
fondsen op haar beurt Prins Bern- uit West-Roemenië te zenden, terhard zal verzoeken de drie nieuwe wijl een groot aantal spoorwegen
bommenwerpers de Rotterdam VI. die van Boedapest in Zuidelijke
VII en VIII te noemen.
groote
richting leiden het voor
Opmarsch naar Asmara
zal
mogelijk
maTenslotte
Duitsche
troepen
nog
kan
gemeld
wor(Rtr). De impeCairo, 1 April
langs de Joerieele mpbiele strijdkrachten, die den, dat de gelden voor de Rotter- ken zich uiterst snel
goslavische grens te bewegen. In
voorbij Keren opereeren, zijn nog dam VI inmiddels bijeen zijn.
Op
geval van een agressie kan men
dus,
naar
VII
en
VIII!
eenige kilometers opgerukt in de
verwachten dat het Joegoslavische
richting van Asmara, de hoofdstad
leger onmiddellijk de bergstellinvan Erythrea, aldus een bericht
gen zal innemen, daar de vlakke
■van het front te Keren.
grens bijzonder geschikt'zou zijn
voor een Duitschen lucht- en tankDe ltaliaansche terugtocht
blitz.

Zware bommen op Bremen

Duitsche

Synopsis

De strijd in Afrika

Voltreffer op munitiefabriek
Berlijn,

For our Foreign readers

De huidige situatie

Nadat de gelden voor de vijf
bommenwerpers bestemd voor de
Nederlandsche
zeestrijdkrachten
in Engeland bijeengezameld en
overgemaakt waren, heeft het comité van de Vereenigde Prins
Bernhard-_en Spitfire-fondsen zich
onmiddellijk telegrafisch in verbinding gesteld
met Z.K.H. Prins

Engeland
goed

volgende

ze

Joegoslavië

•

aan

—

"

Prins Bernhard vraagt
nog drie bommenwerpers!

President Roosevelt keurde reeds overdracht van

—

worden
Het moest op den leek toen wel
e enigszins den Indruk maken, dat

Soera baia Courant.

Engeland

voor

—

verklaarde:
~De Italianen beklagen zich
dat zij gevangenen zijn ln de
Middellandsche Zee. Zij wenschen vrye verbinding met den
;
: Atlantischen
Oceaan. Welnu,
j wat de Italiaansche vloot betreft, haar willen wij gaarne
vrije passage
door de straat
van Gibraltar waarborgen. Want
wij zjjn er nieuwsgierig
.
naar
of zij even slecht is als ln den
vorigen oorlog, dan wel
inmiddels nog slechter is
ge-

Nieuwe

Hij zal

De bezem!
Het is nu alweer
eenlgen tijd geleden
Italië had
zich Juist in den oorlog gemengd
dat Churchill tijdens een redevoering ln het Lagerhuis ongeveer

het

de

Duitschland
semi-officieele

[

De Britsche

Waarin opgenomen het Ochtendblad van

.

—
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Algiers.

De hooge commissaris
Londen, 1 April (Reuter). Volgens
radio Lyon zijn de in het buitenland

gepubliceerde berichten, volgens
welke de Fransche hooge commissaris in Syrië, generaal Dentz, per
vliegtuig naar Vichy was vertrok-

I

:

*

-

heffen".

Italiaansche artillerie slechts, zwak
Grieksche vliegtuigen
werkten samen met de troepen te
land en brachten den vijand zware
verliezen toe, waarbij zij belangrijke doelen aanvielen. De Crrieksche luchtmacht leed hierbij geen
verliezen.
reageerde.

Categorische

tegenspraak
ken, „van eiken grond ontbloot".
De omroeper voegde hieraan toe,
Londen, 1 April (Reuter). Het sedat generaal Dentz zich thans te mi-officieele
Joegoslavische
en niet voorneBeyroet bevindt
agentschap
gaf een categorimens is naar Frankrijk te komen. sche tegenspraak uit op de Duitsche
Den laatsten tijd werden berichdat de Duitschers in
beweringen
ten ontvangen omtrent onrust in Joegoslavië zouden worden mishanSyrië en omtrent arrestaties van deld, of hun eigendommen
zouden
Inheemsche demonstranten.
worden beschadigd. Het voegt hieraan toe: „De leden van de Duitsche
minderheid getiieten alle burgerlijke rechten en leven in absolute
Wat de oorlog kost...
veiligheid, evenals alle andere JoeDe goslavische burgers".
Londen, 31 Maart, (Reuter)
.astronomische" kosten van den oor-

log voor tien Britschen belasting-betaler zijn onthuld in de cijfers van in-

komsten en uitgaven, welke hedenavond zijn gepubliceerd en welke aantoonen, dat Engeland in het financieele Jaar, dat vanavond eindigde,
van 3.867.245.670
het record-bedrag
pond sterling uitgaf. Het totaal van
de gewone inkomsten uit alle bronnen
bedroeg 1.408.867.090
pond sterling,
zoodat het tekort bedroeg 2.458.378.573
pond sterling.
Het vraagstuk, waarvoor de müjister van Financiën zich in het komen,
de begrootingsjaar geplaatst ziet, is
of hij moet trachten door nieuwe belastingen het enorme verschil tusschen
uitgaven en inkomsten te verkleinen,
of dit moet doen dóór het aangaan
van leeningen.
De voorziening van de takken van
en
diénst, waaronder leger, vloot
luchtmacht, vorderden 3.637.113.000
pond sterling, tegenover 1.078.257.000
in het vorige jaar.
Een opwekkende factor is de nettostijging van 359.678.404 pond sterling
in de inkomsten, in vergelijking tot
het vorige Jaar.
De inkomsten overtroffen de ramingen van den minister van Financiën met meer dan 48.000.000 pond
sterling, voornamelijk als gevolg van
het succes van de nieuwe belastingen,
ojn. de omzet-belasting, welke hij in
zijn begrooting van Juli J.l. instelde.
De meeste inkomsten-posten
vertoonen aanzienlijke stijgingen, o.m. de
in- en uitvoerrechten welke samen het
totaal-bedrag van het vorig Jaar met
129.000.000 pond sterling te boven gaan.
De totale uitgaven per dag bedroegen
in het afgeloopen jaar. zocals men zal
hebben opgemerkt, per dag gemiddeld
10! i millioen pond sterling, doch de
uitgaven bedroegen in de laatste drie
maanden gemiddeld bijna 13 millioen
pond sterling per dag.
Het verschil tusschen inkomsten en
uitgaven is gedekt door leeningen. De
vlottende schuld steeg in den loop van
het Jaar met 1.324.000.000 pond sterlin?
en bedraagt thans 2.813.410.000 pond
sterling, in vergelijking tot 1.489.200.000
pond sterling een jaar geleden.
•

Cuba
Italiaansch schip bezet
Havana, l April (Reuter). De Cubaansche marine nam het 5.000
tons metende Italiaansche vrachtschip
„Frecca" ln „protective
custody" om mogelijke sabotage te
voorkomen. Het schip lag sedert
het intreden van Italië in den oorlog in een Cubaansche haven.

Noorwegen
Russische legatie wordt
gesloten
(Reuter).
Londen, 1 April
Het onder Duitsch toezicht staande Deensche
omroeDstation te
Kopenhagen, riep heden een beom,
richt
ontleend
aan het
Stockholmsche dagblad ~S t o c kholms Tidninge n," volgens hetwelk de Soviet-Russische
legatie en
het Soviet-Russische
consulaat te Oslo gesloten zullen
worden.

worden hiervoor
verklaard wordt,
dat de voorbereidingen voor het
vertrek reeds eenigen tijd gaande

Geen redenen

opgegeven, doch

zijn.

Amerika
Industrieele mobilisatie
New York, 1 April (Aneta)
Leigh S. Plummer, die in het „Wall
Sr,reet Journal" schrijft over het
plan voor de
mobilisatie van de
Amerikaansche industrie ln geval
van oorlog, verklaart: „Nu, de dag
is
voor de Vereenigde Staten
aangebroken, in feite zoo niet in
naam. Stap voor stap in den loop
van een jaar, aanvangende met

de instelling van den raad van
advies voor de landsverdediging, is
een reeks controles over en beperkingen en bepalingen voor het
zakenleven opgebouwd, weljce
alle
tezamen genomen
gelijk
zijn aan die, welke in het plan voor
Tegen „nieuwe orde”
d° industrieele mobilisatie onder
Londen, 1 April (Reuter). „De de oogen worden gezien".

Turkije

—

—

grondbeginselen van (Hitiers) nieuwe
orde komen in het geheel niet overeen
Plummer wijst dan op de promet de Turksche opvattingen van de ductie-controle voor de aluminiumrechten der volken, hoe klein ook, cm industrle,
de maximum-priizen
een onafhankelijk leven te leven'', zoo voor schroot en zink, de instelling
verklaarde volgens Radio-Ankara
de \an dP arbitrage-commissie voor
vice-voorzitter van de nationale ver- stakingen
in de defensle-ingadering gisteren tijdens een lezing.
dustrieen; de instelling van de af~De
vrede waarnaar wij streven", deeling
bij het kantoor voor de
zoo verklaarde hij, is niet de vrede, die TToductieleidlng om
toegemeten wordt aan nederige mar. voldoende geschooldete voorzien in
arbeiders en
telaren en lijfeigenen.
van een andere afdeeling voor het
Het is een vrede, gebaseerd op 5e
regeneeren
of
vervangen van
lijkheid van rechten en op vrijheid e
strategische materialen.
onafhankeliikhe'd. In eeval van p.e en.
aanval op de Turksche onafhankelljV
HU voegt hieraan toe. dat hooge
held en de veiligheid van civs moedei
1'ger-officieren onlangs vorklx-rland zijn u-y bereid or.szelven op oe
. den: „Het
meest heldhaftige wijze te verdedigena .'bijna gereed". controle-apparaat is

1

Alooo'-straat 30. Soerabala.
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N. V. Soerabalasche

onder verantwoordelijkheid van den
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In het Simpang Hotel te Soerabaia
op 2 APRIL tot en met 7 APRIL

DJOKJAASCH ZILVERWERK J

van modern uitgevoerd
0.,a.

»

9

M

Theeserviezen
Moccastellen
Brood- en fruitschalen
Hors d'oeuvrestellen

jt

&

■

Compóteschalen

9

Vingerkommen enz. enz.

■

m

te houden door den Zilverhandel van
Mevrouw J. WELS.

-

Schotel, Djokjakarta.
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De slag in de Middellandsche Zee
Hoe het gevecht verliep
Londen, 1 April (Reuter).

Ongeveer terzelfdertijd werd een

Een

luchttorpedo-aanval uitgeBritsche marine-officier gaf heden nieuwe
voerd
het slagschip van de „Litop
waarom
de
redenen
overop
twee
winning van de Britsche vloot in de tf>rio"-klasse, waarbij een treffer
Middellandsche Zee van zulk een werd geboekt.
uiterst groote beteekenis was.
Het was
zoo verklaarde hij
Steeds meer torpedo's
de eerste maal, dat een handige
In het begin van den middag voncoördinatie
van vloot-operaties den Britsche marinevliegtuigen opmet luchtaanvallen beeft geleid tot nieuw het vijandelijke smaldeel,
een dusdanige vermindering van waarmede het contact tijdelijk verde snelheid van den vijand, dat de loren was gegaan. Toen de vijand
zware Britsche eenheden in staat weer gevonden was werd een nieu—

—

waren den vijand, die niets Toor we luchttorpedo-aanval uitgevoerd,
een gevecht voelde, tot den strijd waarbij drie treffers op het slagte dwingen.
schip werden gerapporteerd.
Voorts was de zeeslag de eerste
actie, waarbij den vijand zulke zwaBommenwerpers
re verliezen werden toegebracht,
3 en 5 uur in den midTusschen
terwijl de Britsche strijdkrachten
dag vielen Blenheim-bommenwerin het geheel geen schade bekwapers Tan de Royal Air Force den
men.
vijand aan. Twee voltreffers werDe officier verklaarde, zijn verhaal vervolgend, dat verkenningsden geboekt, een op een kruiser en
een op een torpedoboot-jager, tervliegtuigen den 27sten Maart omtwee waarschijnlijke treffers
middags
wijl
uur
vijande's
streeks 12
lijke kruisers ten Zuidoosten van op een anderen kruiser werden gerapporteerd.
Sicilië rapporteerden.
De volledige uitwerking van deze
De opperbevelhebber
bevond
zich toen te Alexandrië met
de luchtaanvallen werd om vier uur ln
hoofdmacht van de Mlddellandsche den middag geconstateerd toen de
opperbevelhebber, Slr Andrew
Zee-vloot.
Daar hij veronderstelde dat de Cunningham, rapport ontving, dat
vijand voornemens was
Britsche de snelheid van het slagschip van
convooien tusschen Egypte en Grie- de ~Littorio"-klasse op drastische
kenland aan te vallen beval de op- wijze verminderd was. De opperbeperbevelhebber de lichte
strijd- velhebber beval hierop de vier lichkruisers van vice-admiraal Pridonder
van
krachten
bevel
vice-ad- te
ham-Wippell
het slagschip te volmiraal Pridham-Wippell zich naar
een punt ten Zuiden van Kreta te gen en het contact te herstellen. Bij
begeven, waar zij zich in een gun- het vallen der duisternis werden
uitgevoerd
stige positie zouden bevinden om nog twee aanvallen
doch
torpedobommenwerpers,
door
de vijandelijke oorlogsscheüen. die men
slagschip
meende,
dat
het
de scheepvaart naar Griekenland
niet getroffen werd. hoewel
souden willen aanvallen, op te van- hierbij
een
kruiser zeker gevijandelijke
gen.
Deze lichte strijdkrachten be- troffen werd.
stonden uit. den Engelschen kruiTorpedojagers vielen
ser „Orion", de kruisers „AJax"
van
maen „Perth"
de Autralische
de
Spoedig na het invallen van
rine,
den Engelschen kruiser duisternis waren de Britsche krui„Glouc ester" en eenige torpedo- sers weder in contact met den vijbootjagers.
and. Eenige torpedobootjagers ginDe opperbevelhebber beschikte jren tot den aanval over, terwijl anover de slagschepen „Warspite", dere eenheden van de vloot bleven
„Valiant" en „Barham", het vlieg- voor het leggen van rookgordijnen,
zulks noodig zou zijn.
dekschip „Formidable', en
een zooVice-admiraal
Pridham-Wippell
aantal torpedobootjagers.
zijn
leidde
naar het Noordkruisers
was
allerijl
opgestookt
Nadat in
weg van de torpedojagers.
vertrok dit smaldeel van Alexan- Oosten.
Spoedig na 10 uur in den avond
drië, in de hoop den vijand te kunwerd
een vijandelijk schip gerappornen opvangen en hem tot den strijd
teerd, dat beschadigd was en gete kunnen dwingen.
stopt lag 3 mijl aan bakboord van
den koers van de slagvloot.
-

aan

Vijand gemeld!

Alilitaire overeenkomst
met Mexico
New

richten

Tan

gezaghebbende

Vijand krijgt versterking

jagers.

De resultaten
Voor zoover tot dusverre bekend
is zijn de resultaten van de actie als
volgt: de zware kruisers „Z a r a'\
„F
1 a" en „F lum e" tot zinken
gebracht, een 6 inch-Uruiser van
het
type ..Bartolomeo Colleoni"
waarschijnlijk tot zinken gebracht;
de grooie tnrnedobootjager „V 1 n-

o

[

Kort na 11 uur 35 op dezen morgen, rijk aan gebeurtenissen, namen Britsche vliegtuigen EO mijl
ten Westen van het eiland Gamdo
een ander Italiaansch smaldeel in
het zicht, bestaande uit twee slagschepen van de „Cavour"-klasse,
drie kruisers en vier torpedoboot-

MOPSY

voor

Veiling werd teleurstelling
voor

Japan.

krin-

te Washington melden, dat de

Deensche
„custody”

-

totmeesten

'De

in

een totale tonnage van 23.800 ton niet bereikten,- aldus zegt het bein „protective- custody" zijn ge- richt verder.
Verleden jaar exploiteerden de
nomen.
Japanners 349 vischgronden en
van de Sovjet-Rusland 390, maar als reDe opperbevelhebber
sultaat van de gisteren gehouden
Amerikaansche vloot in de Azia- veiling
ls het aantal door de Jatische wateren, admiraal Hart panners gepachte gronden teruggemaatregel
verklaarde dat deze
vallen tot 342.
werd genomen teneinde sabotage
door de verschillende bemanningen
te voorkomen.

Handelsbesprekingen

Denemarken zal protesteeren
Washington, 1 April (Reuter). De

deelde mede nog
Deensche legatie
niet te hebben geprotesteerd, doch
te zullen protesteeren tegen het in
beslag nemen van Deensche schepen.

De Italiaansche schepen
Onderzoek

naar

sabotage

Washington, 31 Maart (U. P.)
Het Federal Bureau of Investlpation gaf bevel een onderzoek in
te stellen naar de sabotage aan
boord van de thans onder Amerika ansche bewaking gestelde Italiaansche schepen. Een in 1917 van
kracht geworden wet voorziet in
een boete van 10.000 dollars of een
gevangenisstraf van 2 jaren of beide voor het plegen van zulke sa-

Tokio, 1 April
(Domei). Verwacht wordt, dat de Japansch-Russische handelsbesprekingen „spoedig" beëindigd zullen worden, aldus deelde Kofo IsihlJ, de plaatsvervangende woordvoerder van het
inlichtingenbureau der Japansche
regeering den buitenlandschen correspondenten mede tijdens de heden gehouden periodieke persconferentie.
Hij zeide voorts, dat de economische besprekingen tusschen Japan
en Fransch Indo-China een „vlot"
verloop hebben.
Verder sprak hij de hoop
uit,
dat de handelsbesprekingen
tusschen Japan en Nederlandsch-In-

dië te Batavia met succes zullen
worden bekroond. HU zeide, dat
de besprekingen „langzaam" vorderen. Een beëindiging van de besprekingen kan echter, zoo zeide
hü, de eerste twee weken niet worden verwacht.
-

Japan wacht af

botage-daden.

In antwoord op een vraag betrefde houding van Japan
ten
te
fende
De federale
van Joegoslavië, zeide Isaanzien
Port Landore deelde mede. dat hli hij,
Japan „zeer geïntereseen strafvervolging wegens sabota- seerd"dat
is
den toestand in Joegoin
ge zal'instellen tegen de 52 offi- slavië,
doch dat de tegenstrijdige
Itavan
het
en
minderen
cieren
het onmogelijk
maken
liaansche motorschip „Leme", dat berichten
een duidelijk oordeel te vormen.
door de kustwacht is bezet.
„Wij moeten het verloop van
de
ontwikkelingen afwachten",
zoo
schepen
verklaarde Ishii.
De
district-attorney

Fransche

Washington, 31 Maart
(Reuter). In welingelichte kringen
te Washington is men van meening
In antwoord op de vraag, of de
dat er een groote mogelijkheid is, Japansche ambassadeur te
Londen, Shigemitsu, per vliegtuig een
dat na de beslaglegging op de Italiaansche, Duitsche en Deensche bezoek zal brengen aan den Japanschepen, de Vereenigde Staten een schen minister van Buitenlandsche
soortgelijke actie zal beginnen te- Zaken Matsuoka, die op het oogende
waarvan blik te Rome vertoeft, zei
gen Fransche schepen,
hij daaromtrent
woordvoerder,
dat
er zich thans vijftien in de Ame- niets vernomen (had. doch hij zinrikaansche havens bevinden.
speelde erop, dat „de mogelijkheid
bestaat", dat Shigemitsu een ontvraag moeting met Matsuoka zal
Op een desbetreffende
heb-

De reis van Matsuoka

van
„Wel meisje, waarom zie ik jou nu pas voor het eerst
m'n leven...?"
,pou, ik denk, omdat ik er het grootste deel van Uw
•

leven nog niet rcas..."

China
De strijd in Kiangsi
Groote Chineesche

overwinning
Chungking, 31 Maart (Reuter).
De strijd in Kiangsi, die nu reeds
veertien dagen woedt en waarin,
naar de Chineezen verzekeren, de
Japanners 20.000 dooden en gewonden verloren, onder wie drie generaals, nadert thans zijn einde na
de officieele Chineesche bekendmaking inzake de herovering van
een belangrijke stad
Fenghsien,
ten Noordwesten van Nanchang,
de hoofdstad van het gewest Kiangsi, die gevallen was gedurende de
eerste stadia van het Japansche offensief. Ook Kaoan is nu van Japansche troepen gezuiverd.
DeSaoTangPao, het orgaan
van het Chineesche leger, prijst de
jongste Chineesche overwinningen
in de gewesten Kiangsi, Hupeh, en
Anhwel en noemt deze bewijzen

van de kracht van het Chineesche
leger en tevens van de onmacht
van' de Japanners om verder in
China door te dringen.

DeChinasTlmes beschreef

de overwinning in Kiangsi als, „een
missie in
slag voor Matsuoka's
Europa", terwijl de Ta Ku n g
P a o de aandacht vestigt •op de
Amerikaansche en Eneelsche berichten, die wijzen op de mogelijkheid, dat Japan aan Duitschland
schepen levert vc r een aanval op
scheepvaart in het
de Britsche
Verre Oosten.

Een protest
Chungking, 31 Maart (Reuter). De
Chineesche repeering heeft een protest gericht tot de regeering te Vichy
tegen de inmenging in de werkzaamheden van de Chineesche inwoners
van Indo-Chlna. aldus wordt hier officieel gemeld. Naar verluidt heeft de
chef van dêïi staf van het garnizoen van
Hanoi tezamen met Lin Ju-Min, den
vertegenwoon. Ser te Hanoi van de
Wang Chiflfe Wei-regeering, een circulaire versiAeld onder de Chineesche
'ïanol, met het verzoek
inwoners
de plechtiffield op 30 Maart bij te wonen ter heßeiiking van den dood van
Tseng Chu&g-Min (den secretaris van
Wans Ching-Wel), die twee jaar geleden te Haabi vermoord werd kort voor
Wang Chlng-Wei's vertrek uit die stad

naar

Shanghai.

kringen te Chungking
beschouwen het incident als een aanwijzing. dat „de Japanners algeheele
contróle uitoefenen te Hanoi, in welke
stad de Indochlneesche autoriteiten
slechts trekpoppen zijn".

___

BridgerubrieK

van de Vier Azen

Weer een van die „zwendelarijtjes”

Uwer vrienden zullen
schuldig maken,
grootspraak
zich aan
te houden.
U dient hiermede rekeninggemakzucht
Vele menschen zullen uit
wagen met „Ja"'
alle tot hen gerichte
overtuigd,
beantwoorden. Weestdatervan
U geeft, eerlek
dat leder antwoord
ls en dat U zich van de kwestie rekenschap geeft, indien een denkbeeld
succes wil hebben dient TJ het eerst te
bestudeeren. Wanneer U gasten, die
geen geestesverwantschap hebben, zich
met elkaar laat onderhouden, zullen
zil zich vervelen, daarom dient U bij
het „rangschikken" van Uw gasten
beleidvol te werk te gaan.
Niemand zal ln staat zijn den geest
en het zelfvertrouwen van vrouwen,
die heden hun geboortedag vieren, te
ln
breken. ZU dienen vertrouwen
zichzelve te stellen, daar dit hun van
veel nut zal zijn. ZIJ hebben waarschijnlijk groote zelfbeheerschlng, zoodat vrienden meestal geen denkbeeld
hebben van hun Innerlijke gevoelens,
zy dienen hun reserve te overwinnen,
indien zij hun talenten wenschen te
ontplooien. Vele vrouwen zijn heimelijk Jaloersch op hun persoonlijkheid
en bekwaamheden, daarom zullen zij
in den regel meer medewerking ondervinden van mannen. Als Journaliste,
schrijfster, rechtsgeleerde, art Iste of
leerares zullen zij een goede positie
kunnen verwerven.
Mannen, die heden Jarig zijn, hebeen overgroote
waarschijnlijk
ben

mate van bescheidenheid. Indien zij
hun ambities verwezenlijkt willen zien,
dienen zij van zich af te bijten. Zij
moeten verouderde methoden door
nieuwe vervangen. Als tandarts, architect, aannemer, bouwkundige, au-

teur, acteur, zanger, verkooper, fabrikant of financier zullen zij slagen.
(Nadruk verboden).

gaan. Hij wist, dat als West den
Als U de situatie vrijwel hope- slag
zou maken en ln Ruiten zou
fuistert naar
loos voorkomt, kan vaak een beetdrie
je nonchalance en de noodige do- natonnen, de tegenstanders
sis brutaliteit een nederlaag voor- slagen in de Ruiten plus hun twee
N.I.R.OJU.
Azen zouden maken.
komen.
Zendtijden:
Ift plaats van op te geven, voerHier heeft U een zwendelarijtje,
OU.ÜܗOB.OO; 11.00—14.30; 17.00dat dikwijls goede resultaten op- de hij een technisch foutieve, doch
psychologisch
juiste speelwijze 23.00
levert:
uit. Hij dook en toen West met de
Noord is Gever
Nieuws: 06.30; 07.30; 13.20: 14.20:
Vrouw nam, speelde hij ln den 19.00 en 22.00.
Niemand is Kwetsbaar.
Blinde den Boer hij!
A.K.V.O.

Dit bracht West in den waan, dat
Zuid het Aas en de 10 van Ruiten
had en dus deblokkeerde om te
kunnen snijden bij den volgenden
sfag. En zonder verder jia te denken, veranderde hij van taktiek en
kwam met Schoppen 10 na. Nu was
Zuid binnen!
Een kleine analyse zou voor
West voldoende geweest zün om te
kunnen weten, dat Zuids manier
van spelen louter bedrog was,
daar hij indien hij Ruiten Aas en
Er werd geboden:
de 10 gehad had. ziin tegenstanders
O.
N.
Z.
W.
eerder aangemoedigd zou hebben
Pas
Pas
1 A
2 S.A.
in de Ruiten terug te komen, in
3 S.A.
Pas
Pas
Pas
plaats van hen daarvan te weerIn dit spel kwam West met Har- houden.
ten 8 voor, waarop de Blinds den Doch niet alle tegenspelers anaHeer legde, die door Oost met het lyseeren, waardoor bridge-fraudes
Aas genomen werd. Oost kwam als bovenstaande nog al eens sucterug met Ruiten 2, en Zuid kon ces hebben.
nagaan, dat hij een trek zou down(Nadruk verboden.)

Chineezen veroveren
Fengchin

verklaarden functionarissen van ben.
de schatkist, dat deze actie mogelijk later in deze week zal plaats-

leden

hen. die
2 April, „Ram".liggenVoor
beste
uren
de
zijn,
heden Jarig
van den dag tusschen 9.15 en 11.15
van., van 1.15 tot 3.15 nm. en van
715* 9.15 nm.

Tokio, 1 April (Domei) f VolV.S. en Mexico onderhandelingen gens berichten uit Wladiwostok zUn
de Japansche belanghebbenden in
beëindigden betreffende het wederzijdsch gebruik van lucht- en de visscherij er gisteren op de velgehouden door het
Volgens de overeen- ling, aldaar
viootbases.
departement voor de
komst zullen de Amerikaansche le- Russische
ger- en marinevliegtuigen geheel visscherij in het Verre Oosten, niet
in geslaagd hun bod op zeven vischMexico mogen overvliegen en ge- gronden
in de Siberische wateren,
bruik mogen maken van de Mexidie tot nu toe door hen gepacht wacaansche vliegvelden.
Dit beteekent een belangrijke ren, toegewezen te krijgen.
De veiling had plaats overeenversterking vaai de defensie van
komstig het modus vivendi, dat in
Panama.
Januari jongstleden tusschen de
Sovjet-Unie en Japan was gesloten.
schepen
Vijf van de zeven vischgronden,
die tot dusverre door de Japanners
gepacht waren, doch welker pachttermijn vervallen was, kwamen in
31
Maart
(Reuter). Russische handen, terwijl biedinM a n i 1 a.
De Amerikaansche marine maakt gen op de twee overblijvende niet
bekend dat 4 Deensche schepen aanvaard werden, daar zij de ofin de Philippijnsche wateren met ficieel vastgestelde
Drilsllmlet
gen

Woensda? 2 Maart 1941

II

Horoscoop

De Russische vischgronden

York, 1 April (Reuter). Be-

hebben. De autoriteiten bestudeeren
thans de uiteindelijke beschikOverrompelende aanval
baarstelling van de in beslag geAdmiraal Cunnlngham liet zijn nomen schepen, die thans ln
schepen zwenken en ging tot den „protective custody" zijn.
aanval over. Dit schip was. naar
thans bekend is, de kruiser „Pola".
Volgens de functionarissen van
Hierna kwamen aan stuurboord- de schatkist is het zeer waarschijnzij nog drie vijandelijke kruisers in lijk, dat de schepen in dienst worhet zicht, nl. twee van de „Zara"- den gesteld, met het oog op de
klasse en een kleinere van de ~Coll- Britsche behoefte aan schepen en
eoni"-klasse. Toen de vijandelijke het algemeene tekort aan scheepsschepen voorbijvoeren bescheen
de
torpedobootjager „Greyhound" ruimte.
Het eerste contact
den zwaren kruiser, die voorop
onder voer, met zijne zoekichten. De slagEerevoorzitster
De lichte strijdkrachten
bevel van vice-admiraal Prldham- vloot opende hierop onmiddellijk
Ne w York, 1 April (Reuter).
Wippell bevonden zich toen on- het vuur. De vijand moet volkomen
geveer
mijlen ten Zuid- overrompeld zijn geweest en de Mrs. Roosevelt heeft het eerevoorzit40
terschap aanvaard van het British
van
Oosten
den viiand, ter- eerste salvo's, die werden afge- War
Relief Society,
wijl de hoofdmacht ■ onder bevel vuurd van een afstand van onge- in het werk stelt omhetwelk pogingen
millioen dolvan Sir Andrew Cunningham zich veer 4000 yards, vernietigden de lars bijeen te brengen 10
voor
steun aan
ten Noordwesten van den vijand be- gevechtskracht van de kruisers de slachtoffers van luchtaanvallen
in
vond. De kruisers van vice-adml- van de „Zara"-klasse vrijwel ge- Engeland.
heel.
rapporraal pridham-wippell, die
ten van vkiegtuigen hadden ontvanAchter deze thans ernstig bevan koers, stoom- schadige kruisers bevonden zich
gen
den naar het Noorden en kwamen Italiaansche
torpedobootjagers, cenzo Giobert i" en de torom ongeveer 8 uur in contact met die
wendden om hunne torpe- pedobootjager „M aestr a 1 e"
den vijand. De kruisers van Prid- do's af te vuren. De Britsche slaggebracht, de groote torham-Wippell, die den vijand naar vloot zwenkte eveneens, om de tor- tot zinken
„V ill or i o Alpedobootjager
de hoofdmacht van de
Britsche pedo's te . vermij den.
li e r i" waarschijnlijk tot zinken
vloot trachtten te lokken, veranderDe latere gebeurtenissen zijn niet gebracht, een nieuw slagschip van
den hierop wederom van koers en recht
duidelijk,
doch het is wèl de „Littorio"-klasse ernstig bestoomden naar het Zuidoosten.
duidelijk, dat de Australische flot- schadigd beneden de waterlijn, tertieljelelder „Stuart" en de Engelwijl andere vijandelijke
schepen
Poging tot ontvluchting
sche torpedobootjager „Havock" zeker Beschadigd werden.
De Britsche scheuren leden geen
Een uur later trachtte de vijand uitstekend werk verrichtten.
schade of verliezen, en de eenige
echter in Noordwestelijke richting
Britsche verliezen bestonden uit
te ontsnappen, zoodat de Britsche
Slagschip ontsnapt
twee vliegtuigen.
kruisers
het Italiaansche smalDe Britsche torpedobootjagers,
Den volgenden morgen werden 55
deel volgden.
beschadigde
naar
officieren
en 850 minderen van Itaslagschip
die
het
De Britsche kruisers bleven de
vijandelijke oorlogsschepen gedu- van de „Littorio"-klasse zochten, liaansche schepen opgepikt door
slaagden er niet in dit te vinden en Britsche en Grieksche schepen.
rende bijna twee uur volgen, waar- het
wordt waarschiinlilk geacht, Verdere reddingspogingen moesop zij 16 mijl naar het Noorden het
het
zich
verwijderde tijdens ten worden opgegeven toen Duitdat
Italiaansche slagschip van de „Litde
actie
tusschen
de Britsche slag- sche vliegtuigen duikaanvallen betorio"-klasse in zicht kregen.
vloot en de vijandelijke kruisers.
gonnen uit voeren, tijdens welke
onmidDe kruisers zwenkten
Eenige Britsche
een Junkers'-S8 omlaag werd getoroedobootom jagers kwamen
dellijk naar het Zuidoosten
schoten.
later
contact
in
buiten het bereik van het zware
opperbevelhebber
die, welke de vernietiging van
De Britsche
geschut van het Italiaansche slag- met
de „Zara" en de .Pola". voltooiden. zond toen een signaal aan den Itablijven
vijand
te
en
om
den
schip
liaanschen opperbevelhebber, waarin contact te brengen met de hoofdzond toen een signaal aan den ItaPijnlijke vergissing
macht van de vloot.
liaanschen opperbevelhebber, waarHet is
waarschijnlijk, dat he
in hij de positie van nog 350 Itasiagschip van de „Littorio"-klass rche overlevenden op vloten aangaf.
Torpeda-aanval
gedurende
den nacht in een Re Oe
opperbevelItaliaansche
Intusschen was van het vliegdek- vecht gewikkeld raakte met anden hebber betuigde hiervoor zijn dank.
schip „Formidable" een torpedo- schepen van de Italiaansche vloot,
Dit daar op dat moment geschutvuur
bommenwerper opgestegen.
Italianen numeriek sterker
vliegtuig viel het slagschip aan, en werd
gehoord uit een
richting,
De Britsche strijdkrachten, die
boekte vermoedelijk een treffer.
welke het onmogelijk maakte, dat
aan den strijd hebben deelgenoDit feit of de wetenschap,
dat Britsche obrlogsschepen bij deu
men, bestonden uit 3 slagschepen,
een vliegdekschip ln de nabijheid strijd betrokken waren.
een vliegdekschip, vier kruisers en
was, deed het slagschip tezamen
verscheidene
torpedobootjagers.
met de escorteerende kruisers van
Grieken waren op post
Aan Italiaansche zijde bevonden
koers veranderen en ln NoordwesOnmiddellijk nadat het duidelijk zich drie slagschepen, elf kruisers
potelijke richting varen ln een
werd, dat een vloot-actie waar- en 14 torpedobootjagers.
ging om hun bases te bereiken.
schijnlijk was, stoomde een groep
Grieksche
torpedobootjagers in
De achtervolging
v.estelUke richting ln de hoop
Door deze plotselinge koerswij- vijandelijke oorlogsschepen, die
ziging verloren de kruisers van vi- zouden trachten de Adrlatische Zee
vluchten, op te vangen. De
ce-admiraal Pridham-Wippell het «n te
van den Italiaanschen
contact met den vtfand, doch bijna richting
onmiddellijk daarop kregen zij de terugtocht maakte het den Grieken
Britsche slagvloot in het
zicht, echter niet mogelijk aan te vallen.
Tijdens luchtverkenningen, die
waarna alle Britsche strijdkrachten de achtervolging van den vij- den volgenden morgen werden uitgevoerd, werden geen Italiaansche
and Inzetten.
oorlogsschepen meer gezien.
Den ZSsten Maart om 7 uur 49
's morgens rapporteerden verkenningsvliegtuigen een slagschip van
de „Littorio"-klasse, zes kruisers
ongeen twee torpedobootjagers
veer 35 mijl ten Zuiden van bet eiland Gamao, varende in Zuidoostelijke richting. Spoedig daarna voegden zich nog twee kruisers bi] het
vijandelijke smaldeel en op
zijn
minst nog twee torpedobootjagers.

Japan

Amerika

Pa*:

Shanghaon (Kiangsi), 31
Maart (C.N.A.). De Chineezen ver-

overden Zaterdag j.I. om 4 uur ln den
ochtend Fengchin. De restanten der
vluchten naar
vijandelijke troepen
Nanchang, ongeveer 40 kilometer ver.
der.
Tengevolge van de verovering van
deze strategische basis zijn. de Chineezen thans in staat eventueele Japansche versterkingen uit Nanchang of
uit Kiukiang tegen te houden
en
pressie uit te oefenen op de belegerde
Japansche
eenheden
ln het Zuid-

westen.

Zaterdagmiddag

wisten de Chineeveld-hoofdkwartier van het
Japansche leger te Kuanchiao,
ten
Noord.Oosten van Kaona, binnen te
de gevluchte verdedigers
dringen;
werden daarop geheel door de Chineesche troepen ingesloten. Een andere
terugtrekkende Japansche strijdmacht
ter sterkte van 1000 man werd bij
Yangkungyu ln t de val gelokt. Weer
een andere
eenheid, eveneens ter
sterkte van ongeveer 1000 man, werd
bU Longtanyu verslagen. Naar gemeld
wordt, had deze laatste eenheid tot
op het oogenbtik dat het telegram
verzonden H'erd, reeds de helft van
haar manschappen verloren.
Het gebied van Kaoan is reeds geheel van Japansche troepen gezuiverd.
Tot den 28sten Maart hadden de
Chineezen ln Noord-Klangsi 247 gevangenen
gemaakt, vier bergketens
veroverd en
100 machinegeweren,
113.000 geweren en andere oorlogsmateriaal buitgemaakt.
Door piraten
geplunderd
I
Shanghai, 31 Maart (Reuter). Na de
aankomst van het 500-tons metende
Britsche kustvaartuig „Marilyse Moller" is vandaag onthuld, dat het schip
voor de haven van Hankow in Fukien
op 22 Maart J.1. door piraten is aan,

zen het

*

Mysterieus vertrek van
Duitsch schip
Shanghai, 31 Maart (Reuter).
Vele gissingen werden
uitgelokt
door het mysterieuze en onopvallende vertrek uit Shanghai van het
groote Dultsche vrachtschip „Ramses", dat sedert het uitbreken van
den oorlog in de haven gemeerd
lag.

31.02.

Tokio

20.20
20.30
21.15

8.8.C.

Australië

(Ned.)

<Ens>

21.15

31.38.

San Francisco 22.00 (Eng.)
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Prof. Slotemakers toestand

EscaP®
Nederlandsche radio werd verno- Kranssnn parad
Isa
men. dat de toestand van prof. Slotenmaker de Bruïne hedenochtend zeer

geborgen

neerd

Officieel werd bekend eemaakt
nJ;° gouverneur van West-Java
Alles, wat niet vastzat, werd van hel
3 sten April as on der
schip afgehaald, om. het radiotoestel ?™,,
dankbetuiging
voor de door hem aan
en de meteorologische instrumenten.
oen
Lande bewezen diensten wordt
22 Chineezen, die zich aan boord
bevonden, werden ontvoerd,' terwijl gepensionneerd. (Aneta)
verscheidene anderen gewond werden,
pelgrims
toen de piraten
met machinegeweren gewapend
het schip enterden.
Naar verluidt, had de entering
Grootste deel reeds
plaats kort nadat het schip door een
onderweg
Jap.insch oorlogsschip voor onderzoek
was aangehouden. Naar men zegt, nae bangst van
men 20 tot 30 piraten aan de beroovlng de
ka teru?verwachte bedeel.
devaartgangers verzoekt ons te melden, dat het telegrafisch bericht
Heropenende banken
ontvangen heeft, dat het meerenHongkong, 31 Maart (C.N.A.). deel der bedoelde
pelgrims reeds
De
Shanghalsche branches van de
r Ne e riandsch-Indië
Centrale Bank. de Farmers Bank en is. le Djeddah wachten
momenteel
de
Kiangsu Farmers Bank, waarin nog plusminus 450 personen
op een
eenigen tijd geleden door aanhangers scheepsgelegenheid.
van de .jnarlonetten-regeerlnj" bomHet in een vorig bericht genoemaanslagen waren gepleegd, zullen vol- de totaal van
25.000 zielen berust
gens een bericht uit Shanghai den op een vergissing.
In werkelijkheid
eersten
hun
April
werkzaamheden bedraagt het aantal
slechts 2500
hervatten.
zielen.
-
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Van
twee Glenn-Martins, die
vcrl©d«a
zich
uit Malang naar Celebe3
begaven,
heeft een een nood- BtmJohnny
landing
moéten maken op de
poerna
Apollo
Ja va-zee. Het toestel
bleef drijven, waarop de bemanning werd
gered. Het toestel is door een schip
van de J.C.J.L. geborgen. (Aneta). Co. cs Oomedie
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BJJ.C. 23.30 (Eng.) golfL 25.53.
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Zendtijden:

07.00—08.30; 11.00—14.30; 16.3023.00.
Nieuws: 07.30; 13.20 en 19.00.
NIEUWS UIT BUITENLAND.
8.8.C. 00.30 (Ned.) golfl. 30.96,49,59.
06.15 (Eng.) golfl. 25.53, 30.96
49.59.
08.30 (Eng.) golfl. 25.53.
19.30 (Ned.) golfl. 25.53.
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Hellen(toorn:
Dapoiytj* matinee en vooravondcs mb:e JCLIEN
Hotel Restaurant Rristol:
Elte Zaterdagavond vina 1 630
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Piccolo l'lUOl*
Bar en Dancirc8
Ta ban n:
Bar en Dancing
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ZATERDAG, 5 APRIL 1941
Ui.v. den Heer Jp veldman,
Ketabang-boulevard 59.

MAANDAG. 7 APRIL 1911
ten huize Darmo-boulevard 78.
DINSDAG, 8 APRIL 1941
t-h. van Pension Zimmerman,
Emmapark 27-29-31, van meubilair.

