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Wat Londen Meent
commentator schrijft in de Sun-

*

Als belangrijkste gebeurtenis werd
echter aangemerkt de tragische capitulatie van V i c h y aan H 1 tle r.
Na Darlans bezoek aan Hitier en von
Ribbentrop te Berchtesgaden heeft Pétain, na elf maanden lang geweigerd te
hebben zich daartoe te leenen, het FranEche Imperium verkocht door „samenwerking met Duitschland in Europa en
om niet te spreken van Azië,
Afrika"
waar de Helnkels en de Messerschmitts
hun benzinevoorraad aanvullen op de
Syrische vliegvelden.
Er zijn de vier volgende mogelijkhe—

;

Bestudeert

Londen

Brandstof, Ali's Probleem no 1
Londen, 19 Mei

(Reuter). De

mogelijkheid, dat
oorlogsmateriaal uit Syrië naar Irak wordt vervoerd per trein, die over aanzienlijken afstand over
T u r k s c h grondgebied loopt, heeft de grootst mogelijke aandacht der Britsche regeering. lntusschen zijn
de berichten, dat bedoeld materiaal op deze wijze wordt
vervoerd, nog steeds niet officieel bevestigd.

Habbaniya, Bagdad en
1. het overgeven van de passen in de
Pyreneeën, waardoor een aanval over
Basrah
land op Gibraltar mogelijk zou
worden
Dc speciale correspondent van Reu2. in Syrië (dit is reeds in vollen ter In Irak, lan
Munro,
pang)
schrijft van Habbanlyah:
3. in Tunis, waardoor de DuitEchcrs grootere kracht zouden kunnen
Na de aankomst van dc Britsche troepen
zetten achter den aanval op Egypte;
in transportvliegtuigen, wordt de
4. in Dakar op de Westkust van situatie hier geacht'zich op bevredigenAfrika, waardoor de strijd op den Atlande wijze te ontwikkelen.
De spoedige aankomst van versterkintlschen Oceaan uitgebreid zou worden.
;

;

•

Andere nieuwsbladen verzekeren, dat
de Vereenlgde Staten vreeren voor een Duitschen aanval op P o rtug a I, en wel in de naaste toekomst.
Algemeen meent men, dat Pétain geweigerd heeft de Fransche vloot
over te leveren.
Om een dreiging op het Wes teip
halfrond van de Fransche
bezittingen uit te voorkomen,
zouden de Vereenigde Staten de FranEche bezittingen in West-Indië kunnen
overnemen en ook Dakar in West-Afrlka,!
daar zij derf Duitschers als springplank
zouden kunnen dienen naar Zuid-Ame/
rika.
In het algemeen is men niet van meeïiing, dat de diplomatieke betrekkingen
tusschen Vichy en de U.S.A. afgebroken
zullen worden.
Volgens
een Zondag Jl. uitgegeven
communiqué zou het kabinet te Vichy
Zondagavond weder bijeenkomen.
Het communiqué zegt voorts, dat de
Fransch-DulLsche
samenwerking geen
vijandige daad tegen Engeland beteekent, en nog minder tegen de V.S.
Ofschoon er definitief niets bekend is,
verwacht men, dat de Vereenigde Staten in geen enkel opzicht een tegemoetkomende houding Jegens Viehy zullen
aannemen.
"

•
*«

Wat Rudolf Iless betreft, over hem
worden vele theorieën
men heeft ze
„hess-tyria" gedoopt
opgeworpen. Deze theorieën reiken van hersenverweeking tot de wetenschap dat Duitschland
fcezig was ineen te storten.
Zelfs de In het kabinet zitting hebbende ministers geven hun „hess—

—

guess".

Zoo

In M a r g h i 1
welke wijk in sommige opzichten de belangrijkste is van
B a sr a
landden de eerste militairen,
die in feite zeer hartelijk verwelkomd
werden. Thans is de wijk een bijenkorf
van militaire activiteit en gecamoufleerde leger- en andere auto's passeeren in
een onafgebroken stroom langs de goedaangelegde wegen, welke een zeer schilderachtig beeld
opleveren met de
bloeiende heesters aan beide kanten.
Ik ben doorgereden naar Asha'r,
waar
een paar dagen geleden eenige
gen te Basrah had daar ongetwijfeld een
gevechten hebben plaatsgehad, vóór de
weldadige uitwerking.
Iraaksche rebellen door de Imperiale
Dc situatie te Bagdad
Is ondui- strijdkrachten
werden verdreven. Thans
delijk. De telegraaf- en spoorweg-verziet
men
geen teekenen meer van deze
bindingen zijn onderbroken, doch het is
bekend, dat de Britsche ambassadeur gevechten.
en de Britsche militaire missie aldaar
De kruispunten en belangrijke punten
veilig zijn.
worden door stoere soldaten bewaakt,
wier aanwezigheid kalm door de bevolInmiddels zet de R o y a 1 Air king wordt aanvaard.
F o r c e op weergalooze wijze haar
Vele verhalen doen de ronde over den
taak om de nog overblijvende opstan- moed en het uithoudingsvermogen van
dige troepen dusdanig te verzwakken, de Britsch-Indische soldaten. Twee soldat zij tot geen actie meer in staat zul- daten, die do wijk AshaT binnenlen zijn, voort.
gingen vóór de rebellen eruit verdreven
Dag en nacht worden de vliegvelden, waren, kwamen te staan tegenover een
kazernes, transporten, benzinetanks en veel grootere overmacht aan Iraaksche
troepenconcentraties van de opstande- rebellen, die vreeselijk geschrokken walingen op systematische wijze gebomren. Na den rebellen hevige verliezen
bardeerd, terwijl uitgebreide verkenningen werden uitgevoerd, zich over een
gebied van duizenden vierkante, kilome—

—

'

ters uitstrekkend, met het doel teekenen
te ontdekken van mogelijke nieuwe ont-

wikkelingen.
Voorts werd een groot aantal pamfletten uitgeworpen, waarin bij het volk
erop wordt
aangedrongen de door de
as betaalde misleiders van het volk ten
val te brengen en er is goede reden om
aan te nemen, dat dit een belangrijke
uitwerking heeft gehad.
•

Het vliegveld
nabij

van de opstandelingen

Bagdad

ls herhaaldelijk het

doel der Engelsche aanvallen geweest,
en een voltreffer werd geboekt op een
olie-installatie." Het gevolg hiervan zal
zijn, dat dc luchtmacht der opstandelingen, die toch reeds bijna uitgeput is,
spoedig een ernstig tekort aan brandstof zal
hebben.
Behalve voor een klein station wordt
geen benzine in Irak ingevoerd en
waar Basrah de eenige zeehaven
van het land, zich thans in Britsche
handen bevindt, bestaat er slechts weinig kans, dat nieuwe belangrijke voorraden de opstandelingen zullen bereiken.
De activiteit van hun luchtmacht is
reeds praetlsch geëindigd.

verklaart minister Greendat Duitschlands militair
touwwerk aan het afbrokkelen is.
Minister Morr i s o n zegt: „Het
komt er niet op aan. wat voor dier Hess
is hij moge rat no. 1 zijn, of het paard
van Troje, of een reuzen-panda die op
De situatie te Basrah begint
zoek is naar onnoozelen om mee te spe- reeds normaal te worden. De handel is
len
het voornaamste is, dat hij ge- weer hervat.
l»Anl J
iü
In feite is de stad zelf steeds rustig
Ernest Brówn, de minister gebleven en er worden daar geen onvoor Volksgezondheid, zegt: „De komst middellijke moeilijkheden verwacht.
van Hess wijst op een ernstig verschil
De Imperiale troepen zijn overal te
van meening en op onstabiliteit in vinden en hebben goed werk verricht,
Duitschland. Voor ons Eiland beteekent waarbij zij geen noemenswaardige verzijn
komst lntusschen een prachtige verliezen leden.
hulpbijdrage. WIJ zullen het aan de regeering overlaten op hem te letten en
De troepen, die in transportvliegtuidaarbij met den oorlog
te Habbaniya zijn aangegaan.
gen
te
voort
Na eens hartelijk gelachen te hebben bracht. voerden een zeer gewaagde opecm de ongeloofelijke gebeurtenis met ratie uit, verdreven de opstandelingen
Hess. richt Engeland thans weer al zijn en maakten pantserauto's, kanonnen en
aandacht op den oorlog, die grimmig andere voorraden bult.
genoeg is".
De opstandelingen zijn thans terugw o o d,

;

*
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Gibraltar

Directeur

:

>•

lan Munro, Rieutors speciale verslaggever in Irak. seinde
voorts uit B a s r a:

BREGUET JR. GEARRESTEERD

V i c h y, 19 Mei (Reuter). Volgens
B a s r a blijft alles kalm. Ik
drie
wijken
gemaakt
door
tocht
een
een
bericht aan het O. F. I. is te Bone
heb
waar
het
—
h
g
stad,
ar
Algiers,
M
in
Paul
Louis
i 1
van de
„In

Asvliegveld en de havens liggen
waar
dc
Britsche
zakenwijk,
de
har
en buitcniandsche banken en de hanen tenslotte
delszaken gelegen zijn
nauwe strapiet
zijn
zelf,
de oude stad
ten en winkels.
-

-

—

,

B re g u e t, een zoon van den bevliegtuigbouwer,
Franschen
gearresteerd en in de gevangenis gezet.
HU wordt ervan beschuldigd materiaal,
dat aan den staat behoorde, te hebben

roemden

misbruikt.

_
_

t::

.

:

—

Onze Ministers
in Australië

I

A n e t a seint uit S y d n e y, dat
dc Nederlandsche ministers Zaterdag
uit Melbourne zijn vertrokken
na een interessant bezoek aan de vliegtuigfabrieksn en Maribyrnongmunitie-fabrieken, en na een ontmoeting
met dc leiders van luchtvaart, leger en
vloot. Zij bezochten 's middags een
Nederlandsch schip, dat na een gevaarvolle reis over den Noordelijken
Atlantic te Sydney was aangekomen. De bemanning ontving de ministers op enthousiaste wijze.

Tasman- Clipper vertrokken de ministers naar NieuwZeeland. Dc ministers zullen daar
premier M e n z i e s ontmoeten, die
uit Amerika terugkeert.
Per

Johnson-Karabijnen

•

•

Rondom Hess
Londen,

Beroep van de Gaulle
Londen,

Metaalbewerkers Werken
Door
San

Fra

ii

cisco,

19 Mei

Press). De Ka rul van Metaalbewerkers van de American Fe-

deration of Labor besloot unaniem

zich niet te storen aan de bij de
A.F.I. en Congress for Industrial
Organ sation
aangeC. I. C'.
sloten machinisten en gaf de 12.000
:

—

—

aangesloten
metaalbewerkers opdracht weer aan het werk te gaan

aan

het defensie-scheepsbouwpro-

gramma waarmede een bedrag van
een half milliard dollars is gemoeid.

Iless

voor Indië
New York. 19 Mei (Aneta). Volgens in New York ontvangen berichten
wordt door een fabriek te Cranston
(Rliode Island)
een half-automatische
karabijn voor Nederlandse hI n tl i ë geproduceerd.
De ontwerper van deze karabijn, kapitein Melvine Johnson, verklaarde, dat dit wapen lichter en korter
is dan elk ander wapen van dit type en
bijzonder geschikt is voor Inheemsche
troepen van korte gestalte. Het wapen
geeft aan het projectiel een zelfde aanvangssnelheid als een machinegeweer,
n.l. 3.000 tot 5.000 yards.
v
'

*•

den Raad,

John
P. Frey, noemde de staking der machinisten om hoogere loonon te krijgen
„de meer verdraaide aangelegenheid,
•A-elke zich heeft voorgedaan sedert het
begin van den noodtoestand in verband
met de nationale defensie".
Hij beloofde persoonlijk de arbeiders
der
scheepswerven door de link van
posters heen te brengen.

•"

i.'

!

Aan het bovenstaande Is nog toe te
voegen, dat circa een half jaar gelehet Amerlkaanscïie weekblad Time
meldde, dat de bestelling voor N ederlandsch-Indië stagneerde,
aangezien de Amerikaanstfhe regeering
aanvankelijk geen uitvoervergunning
wilde geven in verband met eigen behoeften, terwijl zij later de noodige
machinerieën en gereedschappen voor
deze productie niet zou hebben willen
afstaan in verband met de eigen productie der half-automatische Garand
geweren.
i (

Uit het telegram zou thans kunüten
steeds. worden afgeleid, dat de aanvankelijke
zijn landing in Schotland, een bezwaren overwonnen zijn en dat een
geleden, heeft hij beide veel ge- aanvang is gemaakt met de uitvoering
zoo wordt alhier vernomen.
der bestelling van Nederlandschverluidt, dat C h u r c h i 1 1 I n d i ë.
i

Hess schrijft en
Sinds

spreekt nog

week
daan.
Het
reeds een volledig rapport van

zijn verklaringen ontving.
Het bericht dat Hess' echtgenoote gearresteerd sou zijn, ,is volgens het
D.N.B. te B e r 1 ij n officieel tegen-

Palai

—

Timor

Tokio, 19 Mei (Domei). De viermotorige vliegboot „U r a n a m i" vaa
gesproken.
Het bureau spreekt voorts tegen dat de
Japansche luchtvaartmaatschappij
talrijke arrestaties gedaan zijn in verI) a i N i p p o n
is hedenmiddag: om
band, met het Hess-incident.
half twee van de P a 1 a i eilanden
i
vertrokken naar T i m o r. Dit is de
vijfde
de nieuwe
proefvlucht
langs
Volgens berichten uit Berl ij n wor.
den alle portretten van Hess in heel luchtlijn. Woensdag moet de vliegboot
Duitschland weggehaald, o.m. is beslag terugkecren.
gelegd op een foto waar Hess en
-

•

Hitier broederlijk naast elkaar slaan.
Hess' naam ls voorts van alle propa-

„Egypte's

ganda-instellingen geschrapt.
De Gestapo arresteert iedertvn die in
het openbaar over Hess spreekt.

Tragedie
L o n (1 c n, 19 Mei (Keuter). Ilct
Egyptische s.s. „Z a m z a ni"
is over tijd. I?rt schip was op reis tusschcn i'ernanhuco en Kaapstad
en moet als verloren worden beschouwd,
aldus gezaghebbende kringen alhier. liet
verlies van dit schip is een tragedie
voer liet Kritsche U.S. ambulance-corps
en voor de Vrije Fransche strijdkrachten, daar aan boord van het schip zich
een volledige ambulance-eenheid met
meer dan 20 auto's, een veldkeuken en
alsmede
een rönlgen-installatie,
24
Amerikanen, dokters,
verplegers en
chauffeurs, die allen Fransch spraken,
bevonden. Zij hadden zich vrijwillig voor
den dienst bij de Vrije Fransche strijdkrachten In het Midden-Oosten aangemeld.

Hess"

Cajï r o, .19 Mei (Reuter). De
vroegere chef van den staf, Azlzel-M a s r i, wordt ) „Egypte's
Hess" genoemd, sedert een voorbarige poging om per vliegtuig uit
Egypte ,te ontsnappen. Hij is blijkbaar echter nog op vrije voeten.
„Het zou voor de Iraken zeer nuttig;
zijn geweest, als hij Irak zou Rebben bereikt, want hij veroorzaakt altijd
ruzie, waarheen hij zich ook begeeft",
zeide iemand, die hem goed kent.
Hij wordt een militaire avonturier van
<de oude school i genoemd en zoekt
avontuur, waar hij dat maar kan vinden. Aziz dankte eens zijn leven aan
wijlen Lord KJtchener. Hij
vocht n.l. met de Turken tegen de Italianen in Tripoli, doch jwerd ter dood
veroordeeld door Envcr pasha, de leider
van de ,Jonge Turken". Slechts jLord

Kitchener's interventie redde hem het
leven.
j

•

De president van

•

*

Vereenigde Staten

(United

19 Mei

(Reuter). Het
zeer belangrijke
mededeelingen aan de Britsche regeering moet hebben gedaan. Binnenkort
zal Churehlll een officieele
verklaring hieromtrent afleggen.

verluidt, dat

•

dat de Fransch-Duitsche onderhandelingen gunstig verloopen. Functionarissen
en leiders van industrieele en landbouwondernemingen hebben toegang tot de
bezette zóne, daar hun aanwezigheid
noodig is voor administratieve doeleingetrokken op ecu punt, waar zij geheel den.
buiten het bereik van dc artillerie van
a I
het kantonnement van de lt o
Het communiqué meldt voorts dat adzijn.
o
c
e
Air F r
miraal Darlan Dinsdag naar Par ij s vertrekt, zoo zegt het O. F. I.

:

\

macht te vormen".

In het communiqué, waarin de vrijlating van de Fransche krijgsgevangenen
Is aangekondigd, is voorts nog gezegd,

.*-,.*-»•«

—

:

gevangenen zullen worden vrijgelaten.

Cairo, 19 Moi (Reuter). Het hedon Hnor
hot
1
1
'
vici £>1 ICSl'lltt
Imperiale strijdkrachten in het Middenuitgegeven communiqué luidt
Oosten
als volgt:
M

*

19 Mei (Reuter). In een
radio-uitzending uit Brazzaville
heeft generaal de Gaulle Zondag
j.l. een beroep gedaan op de Franschen
om op te staan tegen de verraders, die
het Imperium overleveren, na eerst
het Vaderland te hebben verkocht.
„Waar zulks physlek gesproken mogelijk is", zoo zeide de generaal, „moeten
de Franschen ervoor waken die menschen
te gehoorzamen. Waar men het Imperium
ook maar binnenvalt, kunnen zij de wapens opnemen. Zij moeten deze tegen
den vijand gebruiken. Frankrijk ls met
ons".
'
II
Generaal de Gaulle voegde hieraan
toe „Door de politiek van Vichy
is Syrië aan de Duitschers overgeDe Duitschers stemden nog niet defileverd, doch in een groot deel van het
nitief toe tot de vrijlating van de boe- Imperium zijn de
Franschen in actie
ren en industrieele technici, gelijk Dar- gekomen en hebben Frankrijk gered
I a n verzocht, ter stimuleering van het van een eerlooze overeenkomst. Zij zijn
in staat geweest een leger en een luchteconomisch herstel.
Inclusief alle concessies wordt verwacht, dat tusschen de 180.000 en 200.000

Aosta Geeft Zich Over

„L y b i ë In den sector ten Zuiden
van Solloeni trokken twee vijandelijke colonnes, gesteund door talrijke
hebben toegebracht werden zij ge- tanks, over de grens,
t£
doch trokken zich
wond, doch onverschrokken beklommen terug na
door de vooruitgeschoven eenzij het dak van een huis waar zij het
heden van onze gemechaniseerde strijdalleen uithielden tot den volgenden dag,
krachten te zijn aangevallen.
toen zij werden bevrijd door de groote
strijdmacht, welke war? uitgezonden om
de wijl; te bezetten".
Abessynnlc: Nadat den 11 a-3 i a a 11 s c h e n strijdkrachten te
Bij het oprollen van de Iraaksche A ni b a A I a g i een geheelen dag
rebellen hebben de Britten groote hoe- was toegestaan om hun gewonden te
erzamelen, heeft de forinecle overgav<j
veelheden materiaal
waaronder 1 van het geheele garnizoen
heden plaatsl
£ank, 10 pantserwagens, 7 kanonnen
Men raamt, dat het aantal krijgsgeen gffoote aantallen lichte automativangenen 7000 zal bedragen, terwijl men
sche geweren
buitgemaakt. De revoorts verwacht een groote hoeveelheid
bellen hebben zich een behoorlijk eind kanonnen
en materiaal buit te maken.
teruggetrokken buiten het bereik van
In
overeenstemming met zijn wenÜe artillerie in het kamp van de R.A.F.
schen, dat hij de laatste zou zijn, die
vertrekken zou, is het zoo geregeld, dat
de h e r t o g van Aosta met
Er moet ook hulde worden gebracht generaal R
e z z a n i en zijn geheele
aan de vastberadenheid en het uitpersoonlijke staf zich morgen, 20 Mei,
houdingsvermogen van de Britsche om
12 uur overgeven.
yrouwen en kinderen, die onlangs
p a s r a als geëvacueerdcn passeerden. Eenheden van de strijdkrachten uit
Op korten termijn van hun huizen den Soedan, gesteund door Abessynsche
en woningen in het binnenland van patriotten, hebben een belangrijke stelIrak beroofd en onderworpen aan ling in den Gondar-sector
een beschieting door de Iraaksche veroverd, waarbij den vijand zware vertroepen te Habbaniyah, hebben liezen zijn toegebracht. De operaties
zij zich onverschrokken in alle zeer duren voort en verloopen gunstig.
moeilijke omstandigheden gedragen.
In de Zuidelijke sectoren hebben onze
'roepen D a 1 1 e veroverd, een belangrijk kruispunt van wegen, 5G k.m.
De volgende amusante anecdote wordt ten Zuiden van Sciasciamanivertéld van eenige secties Britsch- r, a gelegen. Dit had op 16 Mei j.l.
Indlsche soldaten, die kazernes van plaats. Tengevolge van deze geslaagde
Iraaksche rebellen bezetten. Toen zij operatie zijn 800 krijgsgevangenen gebinnenkwamen, troffen zij er een groot maakt, waaronder 2 kolonels en een
aantal klein zwarte voorwerpen aan. Een aantal
stafofficieren ; twee kanonnen
bom-val vermoedend, bleven zij ervan len twee pantserwagens zijn buitgeal na de aanwezigheid ervan te hebben maakt.
gerapporteerd. Deskundigen
op het ' In de andere sectoren duurt onze opgebied vjn ontploffingsstoffen arriveer- marsch voort, ondanks de zware regens.
dervter plaatse, doch konden den aard
der voorwerpen niet vaststellen. Pas
Irak: „In den toestand te Bas r a
na eenige tijd kwamen zij tot de tonen II a b ba n i y a h is geen wijziciusie, dat zij niets anders waren dan ging te melden".
pillen voor paarden".

Vrijlating Krijgsgevangenen
V i c h y, 19 Mei (United Press). Een
officieel communiqué meldt, dat het eerste concrete resultaat van het tusschen
Darlan en Ilitler
gesloten
accoord te Obersalzburg is
bereikt, nl. de onmiddellijke vrijlating
uit de Duitsche gevangenkampen van
alle Fransche soldaten en reserve-officicren, zijnde minstens 100.000 man,
wellicht meer. Zij zullen gelijk worden
vrijgelaten met de zieken en ernstiggewonden, die nog in de gevangenis-hospitalen zijn.

TELEFOON

CL MOLENAAR

:

Welt. 2886, 2887, 2888 cn 2889

De Eerste Vruchten van het Verraad

•

Gibraltar, 19 Mei fßeuter*.
Lord Gort, de Brltsehe opperbevelhebber te Gibraltar, heeft
hedenmorgen een officieel bezoek gebracht aan den Spaanschen generaal
Munoz Grande, de militaire
gouverneur var. A 1 g e c i r a s.
Lord Gort, die overzee rfelsde, was
vergezeld van zijn persoonlijken staf.
Het verluidt, dat het bezoek een zeer
hartelijk verloop had en dat verwacht
wordt, dat Grande op 28 Mei a.s.
een tegenbezoek zal brengen.

MIJ.

Batavia-Centrurn

Frankrijke Onder Hitiers Hiel

—

I-

Uitg.

Sluisbrugstraat 23

deze Vreemde Kwestie Nauwlettend

den van „samenwerking":

•
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Transport Syrië-Irak via Turkije...?

Aneta seint uit Londen:
Een

C,

N.-I. Drukkers- cn

OCHTENDBLAD

Hoofdredacteurs Mr. C. J. J. VERSTEEG

Regeltarief ƒ 0.50 per regel

ti a y Times, dat in de Britsche hoofdstad in de afgeloopen week de vlucht
van Hess naar Engeland het meest
besproken evenement is geweest.
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New York, 19 Mei (Keuter).
Later werd Aziz leider van een politieHet hoofdkwartier van het KritschAmerikaansche Ambulance Corps heeft school in Egypte en ,tenslotte chet von
medegedeeld, dat zich 24 Amerikaansche den ,staf van het leger. Zijn denkbeelchauffeurs van ambulance-auto's beden waren echter ouderwetsch en, zoo
vonden aan boord van het Egyptische verloor hij zijn baan.
Ofschoon fcljn
stoomschip „Z a m z a m", dat
naar Jongste daad groote opwinding heelt
verluidt
in het Zuidelijk deel van den gewekt, heeft men niet de neiging aan
Atlantisclien Oceaan tot zinken Is ge- zijn activiteit al "le groote beteekeni3
(
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Vijand Bezet Opnieuw Plateau

in beginsel eén' overeenkomst
bereikt voor een verdere uitbreiding
de Chineesc h-R ussi sc h e

jj'ew s

boven Solloem

>an

Chungking,

-

ruil-overeenkomst.
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Met het oog op de groote uitgestrektheid'van het betrokken gebied is het
niet waarschijnlijk, dat de Japanners
de geheele Chineeiche strijdmacht zullen • kunnen gevangen nemen.

19 Mei

Londen,
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aari*China!'
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Het

Italiaansche nieuwsagentschap Stef an i meldt uit Rome, 1 dat; een Japansche
militaire missie ondëi; leiding t van "jge r

<

i ■0

*'"

it:

«!
'

■ ■

,

' '

i

-:

'

\\\t

!i

•

•

I !il

"

v

;

De Japanners geven officieel toe, dat
zij' - „een aanzienlijke troepenmacht"
gebruiken, die op grond van betrouwbare gegevens op ongeveer 120.000 'man
geschat : wordt, terwijl de Chineesch» 1
strijdkrachten totaal 180.000 : man 'ber '
)
dragen.
;
•')
<
|
.! i
t'.
11
i•:
'.iili.
y
:
:
ü ;■■■!
■
>1

-

merhand

'*

''

JAPAN EN THAI
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•
W o en'sdag
; Als resultaat van hun
'U i: 'Til: "rs
kio;
19;
ondernomen aanvalj Jiadden de Britschr
neraal Y a m a
jt'a I' ëri admiraal! jV.a n v a i d y; alcat
n,
a'yja'r
r
troépen'i;één ' gebléd;ïrani ongeveer 500
:
«
aarigeko-'
o
u
a
tc
ó"m
e
N
m r
is'
diplomatiek -adviseur jyan;het Thallandopnieuw'
jßij het
men.
waptóféit!dreven
'zij
Za">
volvoérVn {yanS dlt
De missie zal de 'fabrieken aan het sche Ministerie ivanißuitenlandsche
1
vari
'de*
Thailaridschfe
beter
de- troepen 'terug,'ofschoon'die veel!
Westelijk Front bezoeken,' alsmede de ken' crf'-iëidér
te bewapend'waren dan zij. Op het oógenlegatie ter
Italiaansche lucht- en vlootbases."
Tokio'geeft hedenavond''c'eti'-'afscheids- bllk bevinden'zich' geen anderé r vijandediner irt' het';'Jmpérlèrt^ÖotelVTot'de lijke troepen meer in Egypte, die op
JAPAN EN AFGHANISTAN
gastên' behooren''de minister 'van Bul- het plateau boven S o 1 1 o e m en
Tokio, 19 Mei (Domei). De tenlandschë' 'Zakért 'Matiuoka' én de misschien een kleine ultelkaar geslagen
Afghaansche economische missie onder secretaris-generaal van de" Japansche macht'ln éen smalle strook tusschen
leiding van G h u 1 a m G h a u's delegatie■ Saitö,' alsméde dë andere'le1
Solloem en de grens.
K h a n, welke sinds den 3den April den Van dé Japansche delegatie.'*'
jj. in Japan vertoefde, is heden- Ij»
Van een punt ongeveer 9 km van
middag aan boord van het stoomschip
De Thailandsche delegatie verlaat Soll o e m. verwijderd sloeg' ik een
morgen Tokio en'gaat naar Talhoku, der beroemdste Schotsche regimentén
„F u s h i m i M a r u" van de Nippon Yuscn Kaisha weer naar Afghanivanwaar zij op 4 Jun} a.s. per vliegtuig gade, terwijl. liet de Duitschers uit de
stan teruggekeerd.
naar Bangkok zal vertrekken.
voornaamste .strategische stelling aan
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eldezen kant der'jgrens Joeg.'n.l. de
- e
troepen
werden
v.ü'u r-p.a s". De

tot "'dezenigetranspórtéerd ca
stroomdén er vervolgens in, terwijl, een

Overgave van den Hertog van Aosta
Jimmah

Nog Tegenstand te
til!' lil
lil
Cairo, 19 Mei
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Beweerde Japansche Zege
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eeri k der .voornaamste infantérié-regl-

:

overgave van de geheele

.

Italiaansche
plaatsi aldus

19 Mei (Reuter). De
strijdmacht te'Amba Alagi, geraamd bp 7000 'man,' 'heêft heden'
'Japanners bewcreri l ih dé« slag óp
«jen communiqué vaii' "hetßritsehe ho'ofdkttartiei't* 'iA
Midden-Oosten,
>ï
de.grens tusschen de Chineesche
■X'IS-.; »V>!
.
' i
dat heden . is uitgegeven.
provincies Sha n s i en'H o n a'n'
i 'De;, Hertog 'van Ao s t a-zelf zal zich morgen met zijn staf-officieren
een groóte overwinning behaald te
overgeven!';
■
hebben.
.
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den voet
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re "zou uitstrekken naar de van bloed
""7
druipende hand 'van Hitier"."
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Vijandelijke vliegtuigen deden Zaterf
een aanval op het S. u ezkan 'a ia if g ê <bi e d; 'dóch er; werd Succesvolle „War Weapons
geen schade aangèricht aan regeeringseigendommen, terwijl er géén slachtoffers T ónder "onze manschappen vielen.'
Lo ndc n, 19 Mei (Reuter)..Twee
Twee vijandelijke vliegtuigen' werden
"én (dagen na de inzetting van de groote
"doorJ het lüchtafweervuur vernietigd
een'derdé''werd 'dóór* onze Jagers < neer* Londènsche „War. Weapóns Weck" met
100 miliioen pond Sterling
geschoten. '
v: bijéen v garen,'
blijkt het
van
;te
I,'oorlogsbewapehlng-week".'
'■ »*.
deze.
reeds
!
:
.
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dagnacht

succes-
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Ofschoon erfzondaga vond nog 'geen
•In G r,i e k e n.l a n d werden ln
den nacht van •'Vrijdag op Zaterdag door definitieve cijfers
bestonden èrr'brficiéele aanwijzingen,'
de Duitscnérs, bezette vliégvelden aangevallen. De Britich'e 'bommenwerpers dat' het' beoogde doei verre overtroffen
6tichtten een aantal branden in Argos 'jat
evenali ln'; M é h'idl,'"waar op het Noor*
delijke gedeelte van het vliegveld" hevige
Australië's Oorlogsuitgaven
ontploffingen plaats hadden. Vier vliegtuigen op den grond werden vernietigd
Sy d n ey, 19 Mri (Reuter).
té r M a 1 a'o'l,- waar voltreffers werden
Men verwacht, dat de oorlogsuitgeboekt op startbaan,' en hangars'* en
ga ven yan 'Australië in het! begroobrandbommen terecht kwamen onder
lingsjaar"
1911—1942 die*; van hét
de hier en daar ktaanfle Vliegtuigen,
vorige
jaar
met 180 miilioeii; pond
4:|
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grooté schade aanrichtend.
Dé'bómaanvallèn'' werdén bij zonsopY
gang gevolgd door aanvallen r varï onze
jagérs; diè de" vliegvelden van H a's a'iii f,
A r'g O's'; én'M'a r'a1l or i"mitrallleer
den:, Jé*' H' a s's'a (in l wëfa-tfaargedit"twiriti§ JiïhkérS-S2;r werden
riomértf
getroffen; Öók één'akntal' Mëèsértchmltteh Hèjnkèl-toestellèn. werd' aangëvalléft'.
] Op. .het, vliegveld van f A r.g o s v werden ,' soortgelijke,!'aanvallen gédaaiiT'op
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De plaatsvervangend premier, Pa dd e; n; 'i; hoopt "deze] begrooting in Au-;.
gustus as. 'gereed te Rebben en er,zijn

wnwljzln£en7*'dat'Vzlj eei riccord-bcgroótingrzal'zijn., .Men.".verwacht,"

op"deze fcegróotlng gelden' zullen' wor-',

den*

j

van*

de Australische .Imperiale Strijd-,;

s

krachten overzee,i'' waarvan'' dé koste.! !
werden bekostigd ' dóór
en andere tot 'dusverre
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brand gezet
In
werden.
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Razzia onder Vreem-
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delingen in V. S.
Toen ylia'ndéii)ke vilegtülg'eh' trachtten
■*•' v....
een'mitrailiöufaanvarop
vlfeg-ju'
eéri'ónzéf
\t»n>
ïl
i
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\ Behalve i hun,, andere- bewapening,
n
"KVeH
6p
k'
velden
Wash
g
MelMßeuter).
1
n
n,
to
19
I
hier pp ;'elke/ 4 zij
ihaddén de
'fa'nzjé 'jagers'* op^évahgén/ f Drië Een 120-tal •( vreemdelingen t werd bop
ma'chinegewéèr!,
hiér--'
Van ■
man ■ 1 licht
Messérschml'tts ftérdéri vérnfetigd en an- E 1 • I'i's-'I slan d -'achter 1 -slot» en
uit gingen de Britten op de herovering dere béèchadlgd; Het 1luchtafweergeschut gTendel gezet,
als gevolg van een-eut'van S o 1 1 o e m of, voor het bezit haaldé'viêr" vyandélÜke
naar veringsactie, welke te N e w
YJofr?Jc
welker (weinige
bovendien nog'opge- be"necieh"én braclit' schade' tóe 'aan "an- C t y en
e
J
e
i
N
r
y
s
e
plaatsw
gebouwen de laatste 9 maaublazen
dere toestellen?"'""
had.'
*den' minstens 4 malen gestreden is.
\De procureur-generaal Jacksan
Het Itallaansche garnizoen bood hier
verklaarde
in een radio-toespraak:
weliswaar' een dapperder tegenstand
„Wat
het
buitenland ls gebeurd,
in
dan hun Duiteche vrienden, maar was
oiis
dat
een
nauwkeurig onderr piét in
leert.
staat óm"'lang weerstand
toCh
zoek naar de'„touristen" noodzakelijk
te bieden aan den druk der Britsche
'
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'J

van' den

pas bezet
hield, j 3>é"Dultschèrs wérden' zóödóéndc
gedwongen jWestwaarts door de dieps
ravijnen in den stellen * rotswand I uit
'te wijken, en hier was het dan oók.tdat
de Engelschen. vele gevangenen inaaktén, waaronder Duitsche motorrijdéiw én
machiriegéweer- j en anti-tank-geschntr,
bédieningsmanschappen ; , ook; wérden
hiers tanks buit gemaakt.
menten

Gondar

en

uit

andere

'
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'
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'

melden, dat
dagelijks talrijke Japansche hospitaaltreinen in Noordelijke richting paisseeren
over' den Kinhani-spoorweg, waarmeds
ook honderden kistjes met de asch van
gecremeerde dooden vervoerd worden.
kringen

'
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Welingelichte
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meèning

JAPANSCHE MILITAIRE MISSIE
TE ROME
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en zoódoendé de Men zegt, dat; hun tegenwoordige povestigèh',' ■ dat l&'aistgeri'oemd sitie hen kwetsbaar maiakt voor één aangeen 1 Invloed 4 zal hebben' op ae val op' hui» "rechterflank.

neutraliteitsverdrag

Peking,
19 Mei (Reuter).
hevig
gevecht van 10 dagen
Een
in Z n i il S li a n s i heeft tot
resultaat gehad, dat de Japansche

.V.
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Omsingeld
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;

troepen de Chineezcn omsingeld
hebben op den Noordelijken oever
van de G e I e Biv i c r in
een grooten halven cirkel met een
bcog van 50 mijl langs de rivier,''
waarvan de overvaarten door de
Japanners bezet zijn.

uitsprak ter gelegenheid van den „Ik
'
ben Amerikaan-dag".
Branden werden gesticht op het
waarschuwing,
dat een
dil'werd Biddle uitte de
vliegveld' van 'Ö ( a'fs 'a
zou beteekenen,
Engeland
vah
nederlaag
gebombardeerd en gemitrailleerd. Bril?
Vereenigde Staten zich ongeloofsche jagers voerden voortdurend pa- dat 'de
moeten, bewapenen, „zoo erg,
zouden
lijk
trouilles uit en schoten nabij Solsprake'meer kan zijn van
geen
cr
dat
loém twee Messerschmltts neer, tereen
wijl op den weg To b r o'e k —B ar!
HU voegde hieraan toe, dat dit voorts
di a "en'den zijweg naar r C J a pu zbevoorradingszou
beteekenen een verdriedubbellng van
colonne
z o een groóté
t*n li:«rd WCFvocrtulscn met ; succes wer<l gerrtltrall- hct /tiriêiikaaii»ehé biiugct
1 Amerikaansche; arbeiders,
k'en
voor
de
weg
op
den
leerd, waardoor het verkeer
welke Amerika langzavolkomen* tot stilstand /werd 1 gebracht. met lange. uren, afgeschaft.
heeft
Meer' dan twintig 'voertuigen werden
volkomen door vuur verwoest en vele 'Tenslotte zeide Biddle, dat Amerika
andere beschadigd. Een benzinetank zoover zou komen, dat het de Democratie zou verafschuwen en-„met;één hand
vloog in de lucht.
''■
zou grijpen naar den geesel en de ande>'■
r■y 1 : •f"'
hevig.

Patrlck C roSße Reuters
speciale 'correspondent bij de vooruitgeIn herinnering wordt gebracht, dat schoven Britsche troepen nabij SolTokio, 19 Mei (Reuter). De Japanovereenkomst China op zich loém meldde Zondagavond:
deze
volgens
sche bladen geven aan de ontwikkelinen andere grondstofgen in den Europeeschen oorlog een neemt delfstoffen
De Duilschers hebben enkele der povooraanstaande plaats, in het'bijzonder fen te zenden naar Rusland ln ruil.voor sities, waarvan de Tneelschen zich hadwat. betreft de gebeurtenissen in het wapenen en munitie van de Sovjets.
den meester gemaakt," heroverd." Zij'waNabije Oosten.
ren ér in geslaagd'hun'troepen, die vereen
In
hoofdartikel beweert de K flspreid waren geraakt 'door den gewaagcc.htpr,
u
b
u
te verzamelen
n
datik mi n S'h i m
Chungking, 19 'Mei (Reuter). den BrHschen stoot, weer
den
gunnen,
zijn
Japan zich
tijd moet
en niet gebruikmaking van oneindig
houding te bepalen, zelfs indien de De Chineesche en Russiveel zwaarder bewapende machten bezijn
beginsel
in
autoriteiten
Vereenigde Staten
door sche
zetten zij' opnieuw 'het plateau" boven
het instellen van een convooy-systeem overeengekomen, de Chineesch-Russi- So 11 oc m.
aan den oorlog gaan deelnemen. Er sche barter-overeenkomst van kracht
Een beroemd Britseh regiment houdt
den nadruk op leggend, dat Japan natiog steeds stellingen'óp de kustechter
te'doen blijven, aldus weet het pfficieele vlakte nabij
tuurlijk —met of zonder Amerika's oor'S óllo e* m bezet.
alle mogelijke hulp zal Ce n't ra 1 Daily New s té
logsverklaring
De situatie boven aan de helling is
.)
!
verleenen aan zyn bondgenooten, ver- melden.
l
niet duidelijk, doch het lijkt waarschijnklaarde bovengenoemd blad, dat de
lijk, dat de Duitschers de lichtere Envraag, of Japan en de'Vereenigde Staten
De onderhandelingen worden vooral gelsché vóoruitgcschoven troepen hebhierom belangrijk geacht, omdat zij zoo ben teruggedreven.
elkaar al dan niet den oorlog zullen verklaren, een aangelegenheid van secun- kort volgen op het sluiten van het
De Duitschers zijn ér niet ln geslaagd
dair belang is.
R u s s i s c h-J a p a n sic he al hun' 'vroegére posities té heroveren.' '

Japan en Wereldoorlog II

Chineezen melden
successen

Chineezen

D'a'Vi

C é n tra i

.

nieuwsblad'

M a n ! 1 a, 19 Mtel (Reuter). Brigade-generaal Henry Cla p g e 11,
opperbevelhebber der A m e r i k a a n's c h e luchtmacht in de Ph i-lipp ij n e n,' vertrok heden per vliegtuig van Ilong Kong naar Chungking.

19 Mei (Reuter).
Chineesche veldtelegramrocn maken
melding van successen in Hu,pje h en
F u k i e n. Naar verluidt, hebben de
Chineesche troepen in NoordH u p e h den ICdcr. Mei te ïii«uu«-r-nacht de stad Tsaoyang heroverd. 'Volgens deze berichten zijn de
Japanners teruggetrokken met achterlating van 2700 dooden op het slagveld.
In F u k i e n zouden de Chineezen
bwrig zijn de stad Foochow in te
sluiten er zou reeds gevochten worden
in de buitenwijken van deze stad.

volgéns het, offïcieêle
hebben'
J

.

toriteitén

19 Mei (Reuter).
;ilétionië"ihülp zal er geen sprake , van
Engeland ten onder gaat", verIn D e r n a hadden in gebouwen zijn/ dat
advocaat-generaal F r a nde
klaarde
ten'ZJuidpn van de haveii oritpl&fflngén
d 1 e ' in een rede, welke hij
d
Bi
was
c
s
1
(bijzonder
plaats; een 1 hiervan
Washlngto n,
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Met Amierika's Hulp

.

Chungking, 19 Mei (Beuter).
•
>v V»K|
De Chineesche en Sovjet-Russische >au :

Hevige Japansch-Chineesche Gevechten

Het Britsche Rijk

Duitsche Tegenaanval in N.-Afrika
Solloem in Britsche Handen Gebleven

Overeenkomst

.

Samenwerking Manila—Chungking ?
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Chinecsch—Russische Ruil-
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Andere belangrijke centra van Italiaansche tegenstand zijn nog J i mm ah en, Oo n da r.
Men meentj dat zich te J i m m a h

nog'een aanzienlijk'leger bevindt. Een
maand geleden werd gemeld, dat het
ongeveer 35.000 man sterk'was, doch
vooral van de' Inheemsche troepen 'zijn
vele menschen gedeserteerd.
Volgens de jongste berichten is het
Italiaansche garnizoen te G o n d a r
ongeveer 8000 man' Europeesche en' een
paar duizend man Inheemsche'troepen
sterk.
'T"
r'
Er zijn geen definitieve berichten beschikbaar, of ook J l m in' a'"h en
G o n'd r. r bij de voorwaarderi tot'
overgave betrokken zijn, doch er is 'óp
gewezen, dat de
hert ó"g va n
A os t a, ofschoon hij aanvankelijk
ópperbevelhebber was van de Italiaansche strijdkrachten in A b e s s yn'i ë, het noodig geacht kan hebben
om de operaties 'in deze twee centra'
*

onder

plaatsen,

"

commando"' të

i
•

Terwijl 'deze .feiten zich ontwikkelden,
voerden
llclïté mobiele (Britsclié eeriHete 8 uur
Vrijdag
Eergisteren
r
: nacHt' in dé*' woestijn óvérdéii
den
v.m." kv/am "een groep'ongere Italiaaneijn een ultgebrelden aante
gebleven'
sche offleietéri 'atë "parlementairs 'bij
'
waarbij
zij tot'over de grens
uit,
onze stë'llingen aan om' 'regelingen te val
en
het
fort C a p u z z o
treffen 'vóór ! de töiftst'Van 'een 'ouderen stormden
De
Duitschers slaafden er
ItaltóanSch"
ter bespreking heroverden. ,
.
va'ri CapitülatievóorWaarden. wy. stem- toen échter' ln, zware tanks aan te
den' 'ei i1 n ,I 'toe'' l 'met liêm "te spreken, voeren, en ,de' lichte Britsche strijdmits hij, het woord voerde voor den krachten werden' tóen genoodzaakt het
ïi è' rt';ó g Va ft" Ao s t'a." Eén' rege- fort opnieuw te verlaten.
ling 'werd getfrofferi oin'te 6 uur n.m.'
hfet' beVél '."ópHóuderi'' mét vuren" te Solloem Nog Steeds Britsch
geven ëiï'als de'voötwaaïden "niet aanvaard werden, 2oü' tb'kwart' over' 9 njn.'
Londen, 19 Mei (Reuter).
Jiet' T Vuür""h6ropend 'wbrdéhi 'Het was werd verklaard, dat de Britsche troepen
hier Zóndag'n'oe'ftiet'bekend,'wat na nog steeds'' S o l 1 o"e in In handen
het* bevel"",'.ophouden' met "vuren"' ge- hebben. Een desbetreffend 'berichf 'is
beurd is.
ontvangen, nadat de Du it s c hers
i
hadden beweerd; dat zij de stad hadden
'Met den val van Dessié en van heroverd.
Amba' Alagl zal het eenige belingrijke punt van
De Strijd in de Lucht
Italiaansche
verzet G o n d a r zijn, waartegen
onze pressie versterkt zal worden door
Caïjr o, 19 Mei (Reuter). Van
het vrijkomen van toepen van elders. een voortdurende bestoking van den
Als de hertogvan Ao sta vijand'' door de Roy'a 1 A i r
f melding gemaakt'
zich aan de voorwaarden onderwerpt, F o r c e wardt
in
dan zou dit eën demoraliseerend effect een'(Communiqué ,vari de
'waarRA.F.
ttebbeiV'op'de iihdero Italiaansche cosnin Verd'medegèdeeld, dat fn den nacht
martdantfeftpdle»' nog steeds standhoiïvan v. 16 . óp" 17 dezer ' Engelsche' bware
dfen. u In"<4k 'geval zal' hèt niet lang bommënwërpers een-Aanval hebben\gentaer duren' 'of-'alle Italianen in Abe's- daan' op 'B'e n g h a"7 i, waar aansynië zullen bij"'elkaar gedreven zijn zienlijke'schada
werd aangericht.' Eén
en er zullen sledhts kleine verspreide
aantal ibranden werd veroorzaakt, welgroepen „B&nda's"/' (Inheemsche troe- ke nog bleven
branden lang nadat de
pén)^'Jzijn''ën\K ëhkéle r, lta'liarië'h, dfr.ër- Engelsche vliégtüigen
hun dcelwittën
teurs van het kblöiiiale *leger, diè als
15
1
'■
hadden
verlaten.
bandietëh' het ' land' af róomen". 1

_

Een Zondag J.I. door ihet Britixhe hoofdkwartier te K h a r t o e m
uitgegeven communiqué luidt:

na.

—

—

-

R. A. F.

«

'

—

Luftwaffe

Deze actie is geen voorloöpW~V&n
een algeheele opruiming van buitenlanders".
'

:

38-149 !

L o n d e n, 19 Mei (Reuter). De
vorige week-werdeii'nV'Duitkché én 38
Britsche" vliegtuigen vérniètigd.'
'*

.V*

'�

Mh» *i

**«

■

f,O.

ft

•

;•

-V

;L o n d en, 19 Mei
•acht in welingelichte kringen

Kiel, Emden en Cherbourg

.

-ft'

•«

'

'

•

'

"

T

"

'•

•

~

!

!

'

'•

me ï

tl*-

<n<
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Dalle Veroverd
*

Nairobi,
-<•

->

•».

»é

19 Mei

(Reuter).

»»•'

Officieel wordt gemeld dat Dalle,
wegkruispunt, 53
een belangrijk
KJII. ten 2!uidëh van S c" l a's c i amana in Abessynie, door
A *«f
•'
fit wit?*(JEgtfyßEftMttf
1 • ■''
de Britten werd veroverd.
'*

(>

«<'•

•'

Men'
té Lon-

den om het nieuwe Koninkrijk Kroa-

'

:

'

'

Kroatië

"

Londen, 19 Mei (Reuter): In'den tië. Men wijst erop, dat dezer dagen
de
afgeloópcn nacht'heeft 'de R. A. F.* verJoegoslavische gezant een bezoek bracht
dere sch&de aangericht in de belangrijke aan' het' Ministerie
schèepsboiiwwerk'éri' -Van de''Duitsche Zaken ën de pógir.gVan Buitenlandsche
van den vijand om

vloolb'asis"KTè v l."
-•i otxi.
Ook de haven van Emden werd ge«*

••••'•

afzonderlijk," zoogenaamd 'AvrQ"
"
Kroatië teVstichten,'veroordeelde.
V
'hoeverre
de
bombardeerd.
der. Britsche
m 'ïin^^
tet
Marine-vliegtuigen, in samenwerking e ? 1 Joegoslavische 'regeërlngen mét elvliegtüigêïC"*' viëlën kander- in overeenstemming zijn, l kan
met
aflezen uit het feit.'dat onmiddelde havën werken' 'van"'C'h ë'r "b o u r~g men
lijk na het' bezoek van den Joegoslav!*
"is!*ült'Bij deze operaties ging geen Brltsch schen gezant een communiqué
v
.
gègeven;"

*

U?

—

"■

:

*

Inzichten'■

1

De Val

iavat w e e d

om 't 's avonds te dragen
het is een product van
eigen bodem, waarop
ind i ë tróts kan zijn

"

;

—

kantoorgebruiki worden en
het dessin is zo mooi, dat
het ook evenzo geschikt is

—

—

Londen, 19 Mei (Reuter). Officieel is medegedeeld, dat de Italianen
Tokio, 19 Mei (Re.uter). Een for- de
tot -overgave van
matie "'Japansche mariné-vliegtuigen, A m voorwaarden
b a A 1 a g i hebben aanvaard
welke in drie groepen verdeeld tot diep
en dat de Imperiale Strijdkrachten
in de provincie H u n a n doordrong,
vandaag de stad en liet garnizoen zouheeft Zaterdag een' zwaar bombardement uitgevoerd op' Shaoyan en den ■ overnemen.
f .i*
gelegen
Lenghtuitan,
aan
de
men meent, ls het garnizoen
Naar
H u n a n
K w a n g r> i -spoorlijn.
ongeveer
700Q* man sberk. A m b a
Er werd zware schade aangericht.
A 1 ag i is van groote beteekenis, niet
alleen vanwege de sterkte van het fort,
doch omdat het de venbindingen tusschen het Noorden en het Zuiden van
Abessynië beheerscht.

>

t

'

Zuid-Afrikaansche cn de patriottische
Ethiopischë troepen uit het Zuiden en
'
da r.
de Britache troepten uit ihet Noorden
erin geslaagd, de vijandelijke versterOfficieel wordt gemeld
kingen volkomen te omsingelen. Prach„Het commando „Staakt vuren" wenl tig werk ''is",èedaan 'dbor dè' Brits'che
artillerie, maar ook door de Zuidbevolen voor het garnizoen te A m- Afrikaansche'en de
Rh'ódesische luchtb a A 1 a j» i. De Britten lieten den macht-' érf ! doof dë R.A.F., \relke alle
Italianen vollen militairen eer bij de eën'-'belangTiJk airideei gehad 'hebben
troepenmacht.'
in'hefsUcèes'van ónze strijdkrachten
overgave in verband mét den heldhaf,:L
' '
te lknd:'
tigen tegenstand van het garnizoen'*.

?

een prachtig visgraat
weefsel, een stof, die
niet krimpt, die zo soepel is als wol en zo koel
is als men zich in 'de
tropen rriaar wensen kan.'
r
een pak hiervan kan voo

'*

i'

:

„Ondanlcs de'zware mist en de wolvan
die'' de'*.itoienhooge; tóppen
A"1 a*g 1" omgaven, - zijn de

ken,
A mb a

,

Het communiqué der Japansche luchtmacht zegt, dat ide Japansche'bommenwerpers een hevigen aanval gedaan
hebben op China's oude hoofdstad
S i a n, thans de zetel van het locaal
bestuur van Sih ens i. De doelwitten
waren militaire kazernes en andere in,
richtingen. ■
''
.
*.4:IV- 1 '
■
JAPANSCHE BOMBARDEMENTEN

Een
lialiaansch communiqué meldt
nader „De Hertog van Aosta deelt
het lot zijner troepen. *De tegenstand
duurt voort'te Jimm a li ènH Gon-

;

'Volgens het desbetreffende communiqué zijn rnèer l dan : 10.000 man
Chineesche' troepen gevangen genomen, waaronder 2 hoogere staf-officieren en onder de 33.000 dooden
zou zich ook bevinden generaal K ao
Cho-Tung, plv. commandant
van het Bste Chineesche leger.

:

vliegtuig

verloren.

'

'

■■

•

.

,

•

}t Rome wordt gemeld,
V
Het D.N.B. geeft toe, dat de R.A.F.
dat de
u
c e en P a v
t c h" verdrain den afgeloopen nacht boven Noord- D
1
i
Duitschland verscheen en bommen wierp Een- teekenden waardoor K'r • o a' t' i ë
militair geheel afhankelijk ls van 11 aop een haven.
i ë '«et 'wordt aan» Italië overgelaten
de militaire en buitenlandsche politiek
Rustige nacht boven Engeland van-'K r o a t i ë' vast te stellen.

e

!

"

V

-

Londen, 19 Mei (Reuter). Officieel wordt''gemeld Duitsche vliëgtüïgèn
wierpen in den afgeiè'ópén 'nacht" bóm„BLIGH OF THE BOUNTY
HOUSE"
men Öp twee "punten Iri' J Z.W.-Ehgelah'd:
Er 'werd geen" scQiade' veroorzaakt"en
19 Mei (Reuter). Het
er zijn geen slachtoffers gevallen;'* Ovee >?OUnty House waar eens
rlgens is niets té'mèldfji; Er werden
J
twee kapitein Bllgh van-de
„Bounty" heeft
Duitsche vliegtuigert" vernietigd.' '"
gewoond, is tydens een van
de jonnste
:

kkniiln

*

*

Gevecht boven Z.-Engeland
Men gelooft, dat tengevolge van deze
Londen, 19 Mei (Reuter). In
verovering de Italiaansche 21e en 24e een
luchtgevecht
«Uyldêi
als z(j "overigens nog kunnen Engeland werden' voor de Zuidkust van
ontsnappen
slechts '"kunnen ontko- sche jagers door hedenmiddag 5 Duitneermen door het struikgewas in te vluchgeschoten. De R.A.P. leed in dit gevecht
ten.
ge( en verliezen, doch
Staf-officieren en 800 anderen zijn hedenmorgen gingen in een-gevecht van
2 „flghters" verlogevangen" genomen', terwijl'
ren ; de beide piloten werden
echter
en 2 pantserwagens zijn buitgemaakt.
gered.
—

—

"

2 kanonnen

'

•-

•

"

luchtaanvallen verwoest.
datTvcle eeuwen oud
gelegen te

ls, ls
Farningham in Kent
m ltCr J op het
Britsche
n
iniHtp'r"? ounty cn bet verbas*.;oorloMhoè tde
ka P itcln Bllgh te hebben
Pitcalrn Island in den
&&r hun a 'sta™mellneen
0
wonen
in beeld
gebrachr^Ho
!
de
beroemde
film
„Mutlny
nn
on the Bounty",-waarin
C h a r 1 e 4ï
H I°° de rol van ka P lteln Bllgh
speelde.

i
r 2*

"

lr

-

»

bataviaasch Nieuwsblad

-

ochtenpbexb

"

Rangkusberoena

in

Sport en Spel

Wagons in Chaotische Verwoesting naast
Ingezakten Spoordijk
as I gaan kantelen ; moet ü eens%en
met wat voor een kracht dat gebeurd
la de rail vertoont op f velei plaatsen
knakken en de berm is volkomen weggeslagen. De wagons ï moéten \ dan ook
onmiddellijk op elkaar zijn gaan inschuiven, met het noodlottige resultaat.
•;
Hoeveel wagons waren er ' mee

Twee Dooden

Een lange
voorgedaan.
en eentonige iweg, met i als eenige
„afwisseling"i een pedeelte van de

—

gemoeid

*,

gSlwte/|vaar|hetI water enkele tien-

tallen fcentimeters hoog» stond. I|et
had; hard "geregend de laatste da-:
t

.

jg»

.ui.
v»

••••

».

-'V-;•

ren waren gaan bandjirren en het
water*, verspreidde zich in snellen
Landerijen,
vaart over het land.
sawahs en kamponghuizen stonden
bevolking had de
onder water
grootste moeite'om het huisraad in
veiligheid te brenyeriJ'SÉMWBIIIBBM
-

.

.

«v

:

Even scheen j onze f auto door. het, vele
water niet - verder te kunnen, het gelukte echter tenslotte 'dank zij kundig
ingrijpen van onzen fotograaf-chauffeur.
Voort ging het,, via Tangerang,
langs hoofd- en binnenwegen, langs
rechte ' en kronkelpaadjes; totdat wij
tenslotte even voor Sérang jbij(een|drié£

sprong}

?

Wij wisten "op het oogenblik
"

niet' meer,'

dandat het'ongeluk'gebeïïrdr moest*zijn
ter hoogte' van kilometer 72 'op de
spoorbaan' van Batavia "naar Rangkasbetoeng, en vahfèén spoorbaan .was daar
nleti '~tè öntdékken. Wat te 'dóén;
duorryden én via een" omweg de plaats
des 'onhells bereiken, of een hobbelig
en onbekénd weggetje ln te slaan,"dat
dwars door het „binnenland" ging ?
-.Jimm
n—*.....
Wij kozen het, laatste, niettegenstaant

'

mi r"i"iii)aÉ'n

.

de'jdej
l woners

vanfde

wingen
J
dat "de weg modderig en zeer
moeilijk begaanbaar was.' Wij j hadden
gelukkig goed gezien" en na énkele' tientallen' kilometers te hebben tifgelegd.
bevonden' wij ons ongeveer op de plaats
waar '.'wij zijn moesten. Men wees : ons

den weg'en' werkelljk'zagerirwij fop réëriigen afstand een hoeveelheid wagons, op
en onder elkaar geschoven
déri Ingezakten
;liggen. Nog even ;ré-

toén gé;
doch. warén
noodzaakt JultJ
en ■ cle Üaatëia
vierhonderd meter te voet af tc
vérder,'

dén wij

:

'

-

_

—

m

••

•

F. C. van Doiqipelen

Er waren gelukkig weinig personen in den trein?
Ja, het personeel bestond uit negen man
een machinist, twee conducteurs, een stoker/en vijf remmers.
,Twee van' hen zijn gedood, drie zwaar
gewond, terwijl de overigen slechts enkele schaafwonden[hebben opgeioopen.
Dat het aantal'dooden in verhouding
zoo klein is, is in hoofdzaak te danken
aan het kordate en koelbloedige optreden van den hoofdconducteur Martod i m ed j o. Op het oogenblik dat
de ramp zich voordeed,' bevond deze
zich in de bagagewagen; ongeveer midden in dénr trein. Door' de krachtige
schok 'werd hij als het ware bedolven
onder de stukgoederen, en hierdoor moet
hij gedurende eenigen tijd verdoofd
zjjn geweest. ; Toen l Martotechter.weer
bij kwam," herinnerde hU zicfo*onmiddellijk wat'er gebeurd wbS Un' zijn eerste
gedachte was: hoe 'staat het'met* mijn
collega's?- Met 4 inzet
van> r al • zijn
krachtïn gelukte het ] hem overeind te
goederen* vanT zich* af • te
.komen {en
schuiven: Toen'dit dfenmaal: zoover
was, moest hij 'de zware deur, die voor
de helft gesloten was, probeeren open
te krijgen. En dit alles gebeurde in
het 'pikkedonker, want U.kunt begrijpen ; dat; door de schok -alle lampen
waren uitgegaan. Ook de deur kon hij
openkriJgen en zonder aan zijn eigen
verwondingen te denken, ging hjj'direct
op zoek naar het overige treinpersoneel.
—

:.

Vios

'

;

heeft bijgewoond ! De wedstrijd zal dvjs
zeker publiek trekken en dat is welgewenscht, want de opbrengst van dezen
we'dstrijd komt ten bate aan de Stads'
wacht.

•

;

'

I

■

I

t "i>

Wat de bijzondere attracties van dezen
wedstrijd betreft nog dit: de wedstrijd,
zal worden voorafgegaan door een kamp

tusschen het Staciswacht-elftal en een

Bü.C.-elftal, die een aardige ontmoeting
kan worden, daar in beide combinaties

l

»*"•»"

tedere
|

op en riaast'jfdenf spoord ijk;<De* drié
laat sten 'die destaart l van de for-

lf'

-

»»-*

- »

t'j

1

•

,

hfid.,WerJifiUk mijnt*oor;ftétfêen

hadden,, stóndeny

L

gevormd

,

,

:

»

,r*

•

*

•

'

&

<

*

:

—

:
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'

-

;

■

j
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;

-

'

*
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Van de ewaaï beschadigde wagons

I

<

Het ongeluk werd veroorzaakt door
ernrmüiUireijvrachtauto,'irwaaxultr>ecn

Indonesische Middenstand

>/

ikke:plank.«tak, welk/» denuwand-van

(

<

.

:<

;;;

•!!

i'

.

.

,

*

*'-'

Omtrent de schade van de treinramp
bij Rangkas, kon men ons nog niets medédeelen," daar'dëze voorloopig zelfs niet
by t benadering zal zijn l vast te stellen.
GROOTSTE SPOORWEGRAMP
Nog een laatste vraag mijnheer
hebt U reeds eerder ; een
spoorwegongeluk van een dermate
grooten omvang meegemaakt ?
Neen, ik en met mij véle anderen van de S.S., zie dit voor de
eerste keer. En een gelukkige omstandigheid is het zeker, dat het hier
een, goederentrein betrof, daar anders de ramp niet te overzien was
—

Duykers

!

:

Dooden en Gewonden bij
Auto-Ongeluk

—

'

toegedaan,

te wörden vooruit kan komen ln de
wereld. In het kort sprak spr. over de
crediet-coöperatle en beval de integriteit ' van het bestuur daarvan boven
alles aan. Ten slotte sipoorde spr. een
ieder aan, om op het gebied van binnenlandsche handel en coöperatie steeds
het advies te vragen van de ambtenaren, die daartoe door de regeering speciaal zijn aangesteld. Aan de hand
van lichtbeelden gaf spr. vervolgens
een overzicht van hetgeen op de voornaamste plaatsen ln NederlandschIndië reeds door den IndoneSlschen
Middenstand bereikt is kunnen worden.
*

'"

M.!v.d.

3 Dooden bij Verkeersongeluk
Ojiae correspondent te
meldt:
,

Bandoeng

Een ernstig
<:■? plaats

verkeersongeval heeft
gehad op de N a gr e k-

helling

bij

TJitJalengka

tüssclién B and oc*n' g en
G'a r o e t, waarbij eeji Europe-

es. aan*

eri twee Indonesiërs werden

gedood.

,

Yoshizawa

wel. met

zeer groote voldoening terugblikken op het afgeloopen jaar.
Er blijkt Immers uit, dat niet alle vereenigingskracht is aangewend om het

jaar 1941, dat
eindelijk de bekroning
bracht van 25 jaren onvermoeid vechten

voor het kampioenschap.

Het V.B.O.-programma
Het wedstrijdprogramma van 22, 24,,
25 <cn 28 Mei a.s. luidt als volgt:
•

Donderdag,

V.8.0.
V.8.8.0.
Prom. cn Degr.
K.O.L.F.F.
S.S.
Oliveo 2
B.V.V. 2
B.V.C. 5
S.D.L. 4

terrein B.V.C.

—

Kebon Sirih
Taman Sari
Manggaral

-

'

:

y

:

'

-

binnengekomen.

'

"

,

.

.....

;

'

Zaterdag, 24 Mei

Prom. en Degr.
B.A.T-A.
S.D.L.
2de klasse
M.L.
B.V.V.

Hercules
Kebon Pala

—

Op 31 Augustus a.s. zal Moe van iEmmerik, leidster van de bekende Witte
Kruis Kolonie voor arme en behoeftige
Inheemschen nabij Salatiga, haar zeventigsten verjaardag vieren. Ter gelegenheid van dit' heugelijke feit doet
zij een beroep op de Indische samenleving om steun, ten einde de kolonie,
die'momenteel onderdak "geeft aan 2211

r

Interstedelijke wedstrijd

>—

MOE VAN EMMERIK

>

22 Mei

—

| Bestuurder, die na de aanrijding v/as personen, in stand te'kunnen houden.
doorgereden, bleek onder Invloed van
Op de onlangs te Salatiga gehouden
vergadering
sterken drank te verkeeren, zooals h'J
van directeuren van weeshuizen en . opvoedingsgestichten werd
zelf later bekende.
haar een bedrag van ƒ 34.— aangeboden,
zijnde de opbrengst van ccn
politie-agent
na
De
bleef
de aanrijtijdens
bedoelde
samenkomst gehouden
ding bewusteloos op het trottoir liggen
collecte.
en ls per G. Q. D.-auto naar de C.B.Z.
Deze gift medegerekend, is het in tovervoerd, v/aar bij onderzoek bleek "dat
taal reeds opgebrachte bedrag thans
hij een 3chedeltaslsfractuur had opgef,279.— Tot op heden zijn er 24 giften
l'oopen.
'■'
j

menschen

—

De Japansche minister Yo s h 1z aarriveerde te Semarang,
w a
waar een bijeenkomst van de Japansche
kolonie plaats had.

Ernstige Aanrijding

ï

Daar ook het itwecde; en ,het derde
elftal van Vlos in hun'klasse kampioen
geworden zijn, kunnen de Madoeraweg-

—

Minister

"

aalr.te

Vios Kampioen in 3 Klassen

eerste elftal aan den titel te helpen,
maar ook de jongeren in de lagere elftallen hebben alle steun gehad, die zij
noodig hadden voor dit bijzondere succes in hun afdeeling. Waar Vios Zondag
ook het athletiékkampioenschap van
van Batavia behaald heeft, zal deze vereénlging nog in de verre toekomst met
dat men slechts door prijajl vreugde en trots terugdenken aan het

'

t a meldt uit Med a n, dat
een personenauto waarin het echtpaar
Roemer en 2 kinderen, benevens het
echtpaar K u h b e en 3 kinderen, komende van Siantar en op weg naar
| Ane

Medan, in een regenbui bij Tandjoeng
Moerawa geslipt en tegen een boom
gebotst is.
De 50-jarige bouwkundige
opzichter van de firma L a n gereis
te Medan, de heer
G. 11.
R o ewerd
gedood.
m e r
Mevrouw Roem e r
is lichtgewond, mevrouw
Kubbe ligt thans met een kaakfractuur
Nog even blijven ( wy op de plaats des en een schedelbreuk in zorgwekkende»
onheils om de situatie'op. te nemen: toestand in het ziekenhuis. De andeóyer, een groot stuk een baanverzakking, ren kregen geen letsel.
daartusschen wagons en nog eens wagons en links naast de spoorweg een hellljig ;van ongeveer zes, méter, eindigend
ln een kali.• Rechts zijn er honderden
koelies'aarihet werk om de nieuwe baan
Op. den Mampangweg had een aanleggen. Tientallen kubieke meters
zandwórden er uit ! de' Bataviatreln ge- rijding plaats,, waarbij de polltie-agent
weg te kunnen ophoogen. Mjft'rd jl," ; op de fiets geheel aan
laden
om den
dan
11 «»">>■■ <lH>ité 1 'lil» ■
,' "**l
n i r---, ■
lil
Verhitte'lichamen .arbeiden ; forsche linkerkant van den weg rijdende; van
armen''klinken, 1 branden' en sjouwen.
juihtéren werd aangereden door de
1 De zon schijnt fel..
partlfculiere auto B. 3676, bestuurd door
WU keeren naar huls terug.
den" heer J. F.
L.

—

—-

(,

''

?

"

V-> '

(

-

—

'*'***•.

brandèii!' wij!iJ de > ondergedeelten »weg, e autobus'waürfci de slachtoffers zatert, • Momenteel, «jaakt, Ir. ,T é k.ó, ambf
tenaar voor '<fe .pinnenianÜscHp ,',Hariioód&tey
-ite •Terzetten l U het passeeren openscheurde,
en .óóöperau'e { !by,-ihèt
r iv
ti»ajoni ibiï 1
4Unpterwijl'onze' z.g.splatte wagens deze De 70-jarlge
•ü'iiV-*"''
Departement
gepensionneerde
'van"Economische Zaken
Amawagons eenvoudig kunnen!vervoeren;!»'
e, uit Bandoeng, en twee andere, te Batavia-Centrum, 'een
gieren - hebtfdK 1 wlf' enkele Indonesische , bus-passagiers . werden rondreis over Java voor het voeren van
ae pi'ópagaridA, vów" den' IfcdonesLschen
;gcboirfrd, Waar dé- plaiik
Vvri,jwel tégén
Middenstand. '
ze voorloopig züllëri 5 Worden' opgeslagen! ■: 3 15*
het hoofd'kregen.
•
,i: d'.ttl
I'WI
" •
: c .i 'i. Y .
r
■■
•.Het, Is .ongetwijfeld' een heel' werk,
Te
S a 1 a t i g a vond ln de pengewonden!
■maar met flink 'doorzetten zal spoedig
Voorts waren er enkele
het grootste leed voorbij zijn.
De gewonden zijn, na ter plaatse dopo van de kawedanan in tegenwoordigheid van Europeesche en IndoneWat de twee andere stremmingen be- voorloopig geholpen te zijn, naar Tjl- sische' bestuursambtenaren en onder
vervoerd.
treft, tusschen Tendjo en Madjah en tjalengka
■ ■
5
groote belangstelling van alle groepen
tusschen Madjah en Tjltera, vernemen
De lijken der drie slachtoffers zijn uit de Indonesische samenleving een
wij nog dat eerstgenoemde reeds is opbijeenkomst plaats met den heer Teko
naar Bandoeng overgebracht.
geheven, zoodat het verkeer daar weer ÏMËÈSËI&KKBHKÊÊÊÈÊS^BBÊiÊBBfa&ÊÊÈÊÈÊto&tf
als spreker. Spreker wees er op, dat
I
op gewone 'vpet! voortgang kan vinden.
de beceekenls van den Middenstand
Weliswaar wordt er nog ?eer langzaam , De veldpolitie stelde een onderzoek nog niet goed tot de Indonesische sagereden, doch dit: wordt slechts uit een ter plaatse in.
menleving is doorgedrongen, omdat
oogpunt van voorzichtigheid gedaan.
vele nog de verkeerde meening zijn

—

—

*

"

„

matie
, recht i overeind:en u driehoog „op; .el-,.,
conducteur.: daar, in dien donkeren '
nacht 'gpdaan; heeft, 'zijp' geen'.'woor-,
kaar. Een andere; wagon weer4 had j
den te vinden 'hij .deeid zijnpHcht,"'
zich .recht door den iijwand
| zöbal? niemand hem 'dat'
r
verbeterdJ
nummer »"vijf: heengeboord. En zoo
-i
zou
hebben*
I ging" het voort; 'heeiemaal vooraan/
t
■ 'v>ongeveer een meter of vijf onder den
En hoe heeft het bericht van het
dijk' lag dè locomotief. Eén verwronongeluk]
U berélkt^^^l^^HHÉHßl
gen massa ijzer, 'de wielen groöten-' ,
Ook daar heeft] Marto voor gezorgd
deels* afgeknapt en verbogen, een
omdat hij zelf aan het zoeken van gestuk rails dwars door de; romp gewonden % was,' stuurdehy een vande
drongen. Vlak naast het reuze gede remmers naar Rangkasbetoeng, op
vaarte i het overblijfsel van een teleongeveer écht kilometer hier vandaan en
foonpaal
deze afstand heeftfde!man in bijzonder
, Wij vroegen om
nadere inlichtingen, snel tempo geloopen. Onmiddellijk waaren jde vervoerscontroleur uit Batavia, schuwde hij den stationschef en deze
de* heer Ch. A.' G. Duyker s, dia heeft'direct / getracht met Batavia ver*te krijgen, zoowel telefonisch
04,1"belast is [met ,den aanleg van een binding
telegrar
Vérgëefé echter,'' want
als'
onmiddellijk
nóodbaan,
was
benieuwetelefoonpaalidie
door
de
de' locomotief
refd ons die te verschaffen.
I
bij zijn val had meegetrokken, was de
Wanneer is tiet ongeluk gebeurd, verbinding"
verbroken. ALs laatste redhij toen gebruik gemaakt
middel
heeft
«tSPrecles weten wU het "niet; hoogst- van de districtstelefoon
en op; die ma«waarschijnlijk om drie uur Zondag- nier gelukte het - hem \ den • assistentmorgen. f Het betrof hier de nacht- dana van Madjah te bereiken. Deze'
goederentrein 1900, die om Uten over zorgde er op zijn, beurt voor
dat het
êcn 's nachts uit Batavia (Tanah bericht verder werd 'overgebracht en
Ahang) vertrokken' was en via Rang- tenslotte werden wij ln Batavia tusJcasbetoeng naar MerakjZÓu gaan, van- schen 1 zeven en half acht Zondagmorgen
wawult^ën"veerboot" dé"aansluiting op van het ongeluk op de hoogte gesteld.
Oosthaven verzorgt.
Ik ben toen onmiddellijk hierheen
"TfMflßfßlipWHM
ijmyp»
De zware en aanhoudende regens op gekomen, o.a. voor den aanleg van een
Zaterdagmiddag en Zaterdagavond hebnieuwe baan en om den dienst op
ben "de noodlottige baanverzakklng ten Rangkasbetoeng te regelen.
gevolge gehad, en het vreemde van'het
Hoe gebeurt de dienst dan op het
geval |was, dat de trein die de plaats oogenblik?
van de rampïin den vooravond gepasMet. treinen uit twee richtingen,"
seerd was, er niets van gemerkt heeft. die hier samenkomen; zoodat het voor
De baan moet hier
het ls kissohen passagiers mogelijk is om over te stapRangkosbetoeng en de halte Tjlteras ,pen, terwijl de goederen gemakkelijk
vrijwel plotseling volkomen zijnj afovergeheveld kunnen worden. 'Als ' U
geschoven, tengevolge waarvan ïï"e rail nog een' oogenblik; tijd 'hebt, kunt y
is | blij Ven hangen.
ingSSgsgS zien hoé dat gebeurt, wij verwachten
namelijk ieder oogenblik de' trein fült
'V
Batavia.
HOE HET GEBEURDE
v/ 1*
U bent met de hulpbaan al een
S!
heel eind "gevorderd," is: het "niet ?
f
Zooals u ziet, ls bet ongeluk; Juist
Ja zeker,'maar ü moet'ook niet
gebeurd voor een bocht, hetgeen zeker yérgetèn dat wij hier dag en nacht
een , gelukkige bljkomitighëld genoemd doorwerken met twéé ploegen. 1 Voor
mag worden. Hoewel de weg hier daalt, het opruimlngswerk'zorgen' ongeveer'3o
moet de trein toch tamelijk langhaam koelies,* terwijl "blj'dch ' aanleg* van 'dé
gereden "hebben de snelhelds3trook die nieuwe baan ongayeër '100 & 150'koelies
wij In de locomotief hebben kunnen gemoeid zijn. Gisteravond
toé?
vinden, wijst eên 'snelheid 'aan van gönnen met het omleggen van*de baan
45 kJn., een snelheid die op dit ge- en I hoewel dit wérk' enkele kéeren onJmmUa � aai) a f*AKwi«<b*ll4
V ~tt � n
derbroken moèsfc'törden' door"de régens,
UCCiIrV ovvvua fcvv* uiAL'iijlV CXI UitIIUUIW W
rechtvaardigen ls. Mi.
zijn
wij nu toch al een heel eind ln de
aldus vervolgde de heer Duykers
moet het goede t richting. Toch zal het ongeveer
gebeurd
ongeluk
zijn evenvoor het vier 'dagen duren, voordat alles in gegedeelte, daar rtndeTS alle reedheid zal zij n. Ons plan Is om de"
bénedèn
zUh nieuwe b3an door te trekken en door
gevallen, hetgeen niet het geval ls. middel van een wissel vast te koppelen
De locomotief is door "de 5 ' verzakking aan de oude; of dit echter ook'zoo zal
geschieden, is nu nog niet békend,.
ontspoord en daarna over zQn lengte'

'

•

honderd meter

i

»

u «rn Ep,wat gebeurt,cr met de wagons
«Pide,goederen ?,t I'* i*/ilt <1 *
7

!

reeds,overleden rlen,dè.machinist gat
J
spoedig daarop den geest. Marto
zocht wagon Voor wagon na, totdat
hij. tenslotte .aUpii 'pif, hun benarde

,—«*»***

;

1
'

|

totaalver-

vlwt'Ll" l flfêï
'

BriUche

1

Wat wij, daar zap:tv.tartte

bënnsneer^|lètaas," het ';' heeft niet'
jfdq j jdoker
mgfij

dèn j

daan en legde hen voortoopig op
i

'

;

tusschen' dèj stukken' Ijzer'van-

hen

lengte van - ongeveer

?

'

ioe; wirehV'Voóraiihtiir''tilde; hij'

EEN VERWRONGEN MASSA...

Jdicnst'

>

iDe „Forth"',<,bet kortelings in
sAfeltie
-lilt;
r r Een .gezicht op een der reusach'tige werkplaatsen
:

•

•

Wagons,

zeer goede krachten zijn opgesteld.
Tenslotte wordt ln de pauze een demonstratie gegeven door de beste athleten
van Batavia, zoowel sprinters, springers
als werpers, om het voetballievend publiek een idee te geven van wat de
athletiek alzoo brengt. Wij zijn er zeksr
van dat i deze demonstratie zal inslaan.
Het geheel belooft, dus, een jmiddag te
worden van i hoog sportief, gehalte en
tenslotte het doel bijzpndere sytn-r t
pathie verdient, kan de middag van 25
Mei nog de beste worden van deze seiioenshilting.uh- lUits:.. 'Av: ; u-ti:

!•

!

„
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'

I

PLICHTSBETRACHTING
•

Oliveo

Naar men weet heeft Zondagmiddag
op het Vios-terrein een voetbalwedstryd plaats tusschen den kampioen en den runner-up
der V.8.0.competitie voor welke ontmoeting door
het 1.0.G.T. een fraaie trophee beschikbaar is gesteld en waarom dus wel hard
gevochten zal worden, want bekerwedstrijden zijn er in den laatsten tijd niet
veel geweest en een mooie prijs is altijd
welkom. Dat er een felle strijd gestreden
zal worden, zal een ieder wéten,'die'de
wedstrijden van het afgeloopen, seizoen

*

•

—

ajs.

'

-i
ï Kprt nadat bij de bagagewagen had ..
verlaten, phtdêkte jii|'twée' rtjnmers'
I:
/Langs''
'één
'én
stefi
'glibberig
leggen.
*!ftl w» i
paa'd/f :daalden wij 'af en/bereikten via 4 ren, Marto zocht Ionvermoeid Verder ,'
èn 'spoedig vond hij [den 'stoker en \•
den spoorweg"; de s plaats'waar 1 het 'öngë*
Juk'irtch had afgéipëeld/
'den\machinist' dié er, hèt'• ernstigste''

beschrijving.

als
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:

H. Oldenhof
A. Geurtsen
J. F. Hommers Tan Kien Ie J. J. Iloukes
F. J. Prins F. E. Vermandei A. G. Deibei
A. Klngma
Th. F. Boelhouwer
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ua t,

|

■

volgt"samengesteld

Precies kan ik het U niet seggen, daar
er een'gedeelte, dat er tamelijk behoor'HlU'.'h
J *■
eesomen is, reeds naar

<

...

*
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Bandoeng

maakt. ffet Bandoengsche elftal is
• '

.

,

.

?

Ongeveer twintig a vijfentwintig.

r\
—

—

lp pns avondblad ,vap gisteren meiddep wij reeds flat op 22 Mei a.s. een
oefenwedstrijd plaats heeft tusr.chcn het
Batayfosehe "en ' het Bandoengsche
boadselftal. De opstelling van het Batavlasche elftal werd reeds bekendge-

*

Sraiich'had
'

Batavia

.

Het was een lange weg die wij
hadden af te leggen van; Batavia
naar de plaats waar de treinramp

-

Voclbal

Prom. en Degr.
Oilveo 2
T.N.H. 2

Sparta B.

—

Zondag, 25
•

�"

4 uur precies
(2 X 25 min).

Mei
*

'

De Treinramp

timsTfag 20 Mc? 1941

van

"
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'
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S.V. Stadswacht—Bat. Sportclub Vlos
,
5 uur precies
1
V.1.0.5.
Oilveo
Vios
Gedurende de pauze demonstratie
door athleten van V.1.0.5., I.A.V. r èri
K.W.S.
Prom. en Degr.
SS.
K.O.L.F.F.
,
Manggaral '
Res. Je kl. B
B.V.C. 3
S.D.L. 3
BVC
3c kl. B
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BATAVIAASQI NIEUWSBLAD van Dinsdag 20 Mei

Chineesch—Russische

Samenwerking Manila —Chungking

Ruil-

Het Britsche Rijk

Duitsche Tegenaanval in

overeenkomst

Met Amerika's Hulp

N.-Afrika

?

OCHTENDBI3P

-

Hevige Japansch-Chineesche Gevechten

toriteiten hebben

officieejé
t' ' D'a'Vi y
Plateau
overeenkomst Vijand Bezef Opnieuw
het

volgens

nieuwsblad'

C e n t r a
Jf e w s in Jjeginsel een
bereikt voor een verdere uitbreiding van

Manila,

19 Mtei (Reuter). Brigade-generaal Henry Clagg e t t,
opperbevelhebber der Amerikaanse h e luchtmacht In de P h Ilippijnen, vertrok heden per vliegtuig: van Ilong Kong naar Chungking.

Gebleven

Solloem in Britsche Handen

19 Mei (Reuter).
au-

Chungklng,
De Chineesche en

hadden in gebouwen

In D e r n a
Zuidpn van

ten

boven Solloem

een

plaats;
hevig.

de'haven ontplbfftagén
bijzonder

was

hiervan

1

Chineesch-Busslsche
Patrick Crosise, Reuters
Branden werden gesticht op het
vooruitgebij
ruil-overeenkomst.
de
correspondent
vliegveld" van 'ö' a'< fs ai' 1 'a,' dAt werd
speciale
de

Japan

Successen
19 Mei (Reuter).
maken
Chineesche veldtelcgramnicn
melding van successen in II upje h en
F u k i e n. Naar verluidt, hebben de

Chineesche troepen in NoordII u p e h den lGdcn Mei te middernacht de stad Tsaoyang heroverd. Volgens deze berichten zijn de
Japanners teruggetrokken met achterlating van 2700 dooden op het slagveld.
InFukien zouden de Chineezen
bezig zijn de stad Foochow in te
sluiten ; er zou reeds gevochten worden
In de buitenwijken van deze stad.

wordt gebracht, dat schoven Britsche troepen nabij Solmeldde Zondagavond
volgens deze overeenkomst China op zich -1o e m
neemt delfstoffen en andere grondstofDe Duitschcrs hebben enkele der pofen te zenden na!ar Rusland in ruil voor sities, waarvan de Engelschen zich hadwapenen en munitie van de Sovjets.
den meester Rcmaakt, heroverd.'Zij waIn herinnering

—

"

1

!

:

'
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De Japanners geven officieel toe, da
zij „een aanzienlijke
troepenmacht'
gebruiken, die op grond van betrouw
bare gegevens op ongeveer 120.000 'mar
geschat wordt, torwijl de Chineeschstrijdkrachten totaal 180.000 man

.<

it:
U'.l-.irilil
a ir o, 19 Mei

C
strijdmacht te
,

Tokio, 19 Mei (Reuter). De
Japanners bewcreri'ïn dén slag óp
de. grens tusschen de Chinecsche
provincies S li a nsi en' II o n a n
een groote overwinning behaald te
hebben.

i
Dc

.

(Reuter),

■
van

:i '

'

overgave

'"

de geheele

,

"

overgeven. :

1

'

~

muniqué zijn meer' dan 10.000 inan
Chinecsche troepen gevangen genomen, waaronder 2 hoogere staf-officieren en onder de 33.000 dooden
zou zich ook bevinden generaal K a o
Cho-Tung, plv. commandant
van het Bste Chinecsche leger.

_»

«

'

I

' '

_
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»
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•

*

Officieel wordt gemeld

•

:

„Ondanks de zware mist en de wolken, die de torenhooge tóppen, van
A m b a A'l a'g'l omgaven, zijn de
Zuid-Afrikaansche cn de patriottische
Ethiopische troepen uit het Zuiden en
de Britsche troeptn uit ihet Noorden
erin geslaagd, de vijandelijke versterkingen volkomen te omsingelen. Prachtig werk 'ts",feedaan 'döor dè Britsche
artillerie, maar ook door de ZuidAfrikaanschë en de 'Rh'ódesische luchtmacht; eri door dè R.A.F., welke alle
een belangrijk a&ndeei gehad hebben
in het' sücèes'van onze strijdkrachten

„Het commando „Staakt vuren" weril
bevolen voor het garnizoen' te A mba A 1 ac I. De Britten lieten den
Italianen vollen' militairen eer bij de
overgave in verband met den hcldhafte land.'
tigen tegenstand van het garnizoen'*.

-

:

;

"

v

'

:i

~

■

I

Het communiqué der Japansche luchtmacht zegt, dat üe Japansche bommenwerpers een hevigen aanval gedaan
hebben op China's oude hoofdstad
S i a n, thans de zetel van het locaal
bestuur van shensi. De doelwitten
waren militaire kazernes en andere in-

v

De Val

richtingen.

19 Mei

k io,
'

BOMBARDEMENTEN

Japansche

(Reuter).

Een for-

in drie groepen verdeeld tot diep
provincie H u n a n doordrong,
Zaterdag een zwaar bombardement uitgevoerd op Shaoyan en
Lenghtuitan,
aan
gelegen
de
H u n a n
K w a n g r> i -spoorlijn.
Er werd zware schade aangericht.

Naar men meent, ls het garnizoen
ongeveer 7000" man sterk. A m b a
Alagi is van groote beteekenis, niet
alleen vanwege de sterkte van het fort,
doch omdat het de verbindingen tusschen het Noorden en het Zuiden van
Abessynië beheerscht.

—

j av ai w e e d
prachtig visgraat
weefsel, een stof, die
niet krimpt, die zo soepel is als wol en zo koel
is als men zich in de
tropen rriaar wensen kan.'
r
een pak hiervan kan voo
kantoor gebruikt worden en
hei dessin is zo mooi, dat
hei óok evenzo geschikt is

m

colbert
pantalon

costuum

5.—

H
26.—

balaviaas bergklimaat
rijswijkstraat 8

m a h

en

G o n d a r.

!

Men meent; dat zich te J i m m a h
nog een aanzienlijk leger bevindt. Een
maand geleden werd gemeld, dat het
ongeveer 35.000 man sterk was, doch
vooral van de Inheemsche troepen zijn
'
vele menschen gedeserteerd.
Volgens de jongste berichten ls het
Italiaansche garnizoen te G o n d a r
ongeveer Büüo man Europeesche en een
paar duizend man Inheemsche troepen
''""
sterk.
!
V ' '
zijn
definitieve
geen
Er
berichten beschikbaar, of ook J 1 m jm' a' "h en
G o n d r- r bij de voorwaarden tot
overgave betrokken zijn, doch er ls bp
gewezen, dat de
hertog 'van
A o s t a, ofschoon hij aanvankelijk
opperbevelhebber was van de Italiaansche strijdkrachten in A b e s s yn i c, het noodig geacht kan hebben
om de operaties in deze twee centra
onder (Onafhankelijk commando te
plaatsen, i
•

fln

'

'

'
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'

*

&

|fi

*

"

(»'

'

-

_

Een Zondag j.l. door ihet Briti~che hoofdkwartier te Khartoem
uitgegeven communiqué luidt:
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Razzia onder Vreemdelingen in
V.
S.

>!l:m

Toén vijandelijke vliegtuigen trachtten
een'jniVraiÜfeufaanval'Bp een'ónzer vlieg-

, Behalve
r
hun andere' bewapening, velden*'óp K*r e't
të, ''boêhrwerdëh i W'a'sfh l n
n
haddén de Dultschers hier jop" elke/4 zij door 6'nze Jagers|i'*
Drlë Een 120-*tal
/

inwin' 1 licht machinegeweer!,'. Van. hier f Messérschmltts Werdén vernietigd en' ahgingen

de Britten op de herovering dere'béèchadlgd. Het'luchtafwèergéschut
van S o 1 1 o e m of, vpor het bezit haaldé'viêf
vliegtuigen naar
bovendien noj opge- beneden'en bracht' schade' tóe aan' anwelker (weinige
gebouwen de laatste 9 maanblazen
dere toestellen/" """f."' : ;,'V" v
minstens
malen
gestreden
4
is.
den
Het Italiaansche garnizoen bood hier
weliswaar een dapperder tegenstand
dan hun Duitsche vrienden, maar was
toch plet in staat om lang weerstand
te bieden aan den druk der Britsche
troepenmacht.'

uit

'

—
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De Luchtoorlog

1

R. A. F.

—

Luftwaffe

:

38-149!

Terwijl'deze .lelten zich ontwikkelden,

voerden lichte mobiele 'ißritsclië eenheden 'na dén nacht in de woestijn overLonden, 19 Mei (Reuter). De
gebleven te zijn èen ultgebreiden aan- vorige week "werden'liV'DuiÜfche en 38
val uit, waarbij zij tot over de greixs Britsche'' vliegliiigèri vCrniè'tigd.'
«J
het fort C a p u z z o
treffen'vóór'de kórtiSt'Vian'een'ouderen stormden en (De
Dultschers slaagden er
ter "bespreking heroverden.
Italla'ansch" bfficldr
Kiel, Emden en Cherbourg
échter
zware tanks aan te
in,
toen"
van Capitülatievóörwaarden. W\]\ stemden 'ei, ln"'t'oe""met' lié"ni ■ te spreken, voeren, èn , de' lichte Britsche strijdLonden, 19 Mei (Reuter). In den
riiits hij. het woord voerde voor den krachten werden toen genoodzaakt het afgeloópen nacht'heêft'de
R. A. F.' verli ë r t"ó g V a ri" A'o s t'a." Eén' rege- fort opnieuw te verlaten.
dere schade aangericht in de belangrijke
ling'werd getirofferi om te 6 utir n.m.
schèepsboüwwerkéri Van dc'Duitsche
Wet' beVél ',','ópKóüderi'' mét vuren" te
Britsch vloottests "KTên."
Nog
Solloem
Steeds
geven Èn 'als de'voorwaarden niet aan-i
(i*
Ook
de
haven
van Emden werd gevaard werden, zou'tè'kwart over' 9
Londen, 19 Mei (Reuter). pter
het vu\ir'héropénd worden. 'Het was werd verklaard, dat de Britsche troepen bombardeerd.
hiér Zondag n'ag hiet'bekend, wat na nog steeds''s o' l" 1 o'e mi ln" handen
Marine-vliegtuigen, ln samenwerking
het* bevel' ,',ophouden met' vuren" ge- hebben. Een desbetreffend bericht" is met Kustcommaridó'-vllegtuigé'n,'viölèri
beurd is.
ontvangen, nadat de Duitschers de "havenwérken''van* C li é~r"b o u r"g
i
hadden beweerd; dat zij de stad hadden aan.
B.U deze operatics ging geen Britsch
Met den val van Dcssié en van heroverd.
vliegtuig verloren.
Amb a' Al'a g i zal het eenige belangrijke punt van het Italiaansche
De Strijd in de Lucht
Het D. N.B. geeft toe, dat: de R.A.F.
verzet G o n d a r zijn, waartegen
den afgeloopen nacht boven Noordin
onze pressie versterkt zal worden dóór
Caï;r o, 19 Mei (Reuter). Van Duitschland verscheen en
bommen wierp
vrijkomen
het
van toepen van elders. een voortdurende bestoking van den
een
op
haven.
Als de hertog van Aosta vijand
door de R o y'a
A Ir
zich aan de voorwaarden onderwerpt, F o r c e wordt melding gemaakt
in
dan zou dit een demoraliseerend effect een communiqué ,van de [R.A.F.' waar- Rustige nacht boven Engeland
ibebbeft'op de tindero Italiaanscfle coshin werd' medegedeeld, dat in den nacht
mandzintbn, 'die»' nog steeds standftoTi- van 16 óp
Londen, 19 Mei (Reuter). Offi17 dezer Engelsche {zware
den.;'ln «éïk
• zal'hèt niet lang
cieel
wordt gemeld Duitsche'vliegtuigen
bommenwerpers een aanval
gemeer duren'of I 'alle Italianen in Abes- daan óp B e n h a i, hebbenaan- wierpen in den afgeloó'pén
'nacht bom7
b
waar
synië zullen bij ' elkaar ■ gedreven zijn zienlijke schade werd
aangericht. Eén men'óp twéé punten Iri'Z.W.-Erigelana.
en er zullen slechts kleins verspreide aantal branden werd
veroorzaakt, wel- Er'werd geen sahade veroorzaakt'en
•groepen „banda's" (Inheemsche troe- ke
nog bleven branden lang nadat de er zijn geen slachtoffers gevallen. Ovepen)'°zijn ërf^ènkéle'ltalianen, deser- Engelsche
.vliegtuigen' hun doelwitten rigens is niets te mélden. Er werden twee
teurs fan het kólörilale u leger, ; die als hadden
1
Duitsche vliegtuigen vernietigd.
verlaten.
bandletert' hèt land 'afroomén". '

Vrijdag
te 8 uur
Eergisteren
v.m." kwant "een groép 'jongere ïtaliaansche ófflcierén aIS 1 parlementairs • bij
onze stellingen aan om regelingen te

fffl

''

g t'o n, 19 Mei'(Reuter).
vreemdelingen werd> op

E 1 ri's-'l s lan d'achter slot: en
grendel gezet, als gevolg van een EUiveringsactie, welke te N e w Y o r k
City en New Jersey plaats-

had.
De procureur-generaal J a c k s o n
in een radio-toespraak:
„Wat in het buitenland Is gebeurd,
leert ons dat een nauwkeurig onder;

verklaarde

zbek naar de „touristen" noodzakelijk

li.

Deze actie ia geen voorloop*®?"Vin
een algeheele opruiming van buiten-

landers".

—

—

Kroatië
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Andere belangrijke centra van Itaüaansche tégensland zijn nog J 1 m-

een

om 'i 's avonds ie dragen
hei is een product van
eigen bodem, waarop
ind i ë trots kan zijn

Amba Alagi

van

Londen, 19 Mei (Keuter). Officieel is medegedeeld, dat de Italianen
tot -overgave van
de voorwaarden
Amba Alagi hebben aanvaard
en dat de Imperiale Strijdkrachten
vandaag de stad en het garnizoen zouden overnemen.

marine-vliegtuigen,

Dultschérs' wêr'dëii' zcódöéndc

,

:

1
dar.

"

''

'

Ken
Italiaansch communiqué meldt
nader „De Hertog van A o s t a deelt
het lot zijner troepen. •De tegenstand
duurt voort'te J i m m a li en Gon-

com-

'*

'

"

'

—

infanterle-reglden voet van den pas bezet

gedwongen (Westwaarts door de dieps
ravijnen in den stellen rotswand' uit
'te wijken, en hier was het dah ook,'dat
de Engelschen vele gevangenen maakten, waaronder Duitsche motorrijden? ën
machinegeweer- en anti-tank-geschut T(
bedlenlngsmanschappen; ook werden
.
hier 5 tanks bult gemaakt. V ,

Italiaansche
plaats', aldus

i

Ofschoon er; Zondagavond nog geen
Griekenland werden in
den nacht van 'Vrijdag op Zaterdag door definitieve cUfcrs beschikbaar waren,
bestonden er officieele aanwijzingen,
dc Dultschers ■ bezette vliegvelden aangevallen. De Britóch'e bdmmenwerpers dat het beoogde doel verre overtroffen
stichtten een aantal branden ln Argos zal worden.*
evenali in Méh'idi,"waar op het Noordelijke gedeèlte van het vliegveld hevige
Australië's Oorlogsuitgaven
ontploffingen plaats hadden. Vier vliegtuigen op den grond werden vernietigd
19 Mei (Iteu(cr).
Sy d n ey,
te Mal ao'i, waar voltreffers Werden
'
verwacht,
Men
dat de oorlogsuitgeboekt op startbaan' en hangars en
gaven van Australië in het begroobrandbommen 'terecht kwamen onder
ïingsjaar' 1941—1942 die van het
de hier en daar Staande vliegtuigen,
vorige jaar mét 180 milUoen pond
grootë schade aanrichtend.
Sterling 'zullen overtreffen.
zonsopbë bomaan'vailèn 'wërdën bij
gang gevolgd door aan"ralleh' f vanxr onize
De plaatsvervangend premier, F a djagers!'dié de vliegvelden van1 Ha s a'iii f, d e n; hoopt deze begrooting In ;"Au-;
A r'go's" en M a ra o'i' mitrailleergustus ai. "gereed te Rebben en er zUn
werd waar'gé- aanwijzingen,"' 'dat zij
den. Te f H a 's a
een record-be?nomen, 'dït srtwiiftlf' Jünkërt-52 r wërden
groótlng '/zal .zijn.,' Men verwacht, dat {
rètróïfën.'Öók'èénaa.ntai'Méésërtchmlttop"!,deze bêgróotlng gelden' zullen' wor-',
1 aangëvallert;
werd
eh Heinkèli-toestellen
i{'
'M
r<*t
'5* I f
den' uitgetrokken 'voor,'de' handhaving,
f
t
i'
iOp het, vliegveld van Argos wer T van de Australische Imperiale Strijd-,
den, soortgelijke, aanvallen gedaan op krachten overëée,/.waarvan''dé koste.i" 1
on'iM "grond; Twéé ibaar.: tót dusverre werdén bekostigd dóór
ivan werden in, branjd gezet en'andere
leeningcn. in,,,hetjbuitenland, voorna■�««tal
beschadigd..
van de regeérlng van het yerccOp.ThTpt vljegvcld/yan ~M*a I'a'o 1 ; le 7 melijk
Koninkrijk.
nigd
' een
verden. vijandelijke
'doe}yit\'os Vóö'f"; ónze* vllëgefS
en "yéie .'treffersT' wënfe'n "waargenbmen?
I
" x'

,voornaamste

hield, j Dé*

'•

'*

„oorlogsbewapening-week". reeds

*

Van een punt ongeveer 9 km van
Sollocm verwijderd sloeg ik een
der beroemdste Schotsche regimenten
gade, terwijl het de Dultschers uit de
voornaamste strategische stelling aan
dezen kant 'der jgrens Joeg, n.l. de „H e 11 e v u u rr.p.a s". De troepen werden

menten

Amba Alagi,-geraamd t»p 7000 mari/'heeft heden'
communiqué van' 'het''Britsche hobfdkU'aytie{'"" in H'et"Middcn'-Oosten,
1,1
1
' '
'
'
:
dat lieden is uitgegeven. a
rtV..
!■ 'De;,llertbg ;van Ao s t a-zelf zal zich morgen met zijn staf-officieren

«Seri

!

T o
matie
welke
in de
heeft

lijke troepen meer in Egypte, die op
het plateau boven S o 1 1 o e m en
misschien een kleine uitelkaar geslagen
macht in een smalle ptrook tusschen
Sollocm en de grens.

een t der

Jimmah en Gondor

Nog Tegenstand te

Beweerde Japansche Zege

JAPANSCHE

:

tot dezen Ipaè igetransporteerd en.
stroomden er vervolgens in, terwijl een
gereqüireerd uit
andere

Overgave van den Hertog van Aosta

{

'Volgens het desbetreffende

•'

;

,

1

Als resultaat van hun Woensdag
ondernomen aanval* Jiadden de Britsche
troépcn i éèn gebied'.van<ongeveer' 500
vierkante' mi»l 'opnieuw' bezet,; "Bij het
van dit waptrnfeit dreven 'zij
volvoeren\iterug,
ofschoon die veel' beter
troepen
bewapend waren dan zij. Op het oogenblik bevinden zich geen andere vijande•

succes

deze

**•

i

J

.

v

.

'

dragen.

Succesvolle „War

i

?

een vrede-in-vriiheld".
HIJ voegde hieraan toe, dat dit voorts
zou beteekenen een verdriedubbeling van
het Amerikaansche budget en hard werken voor de Amerikaansche arbeiders,
met iange uren, welke Amerika langzamerhand heeft afgeschaft.
'Tenslotte zeide Blddle, dat Amerika
zoover zou komen, dat het de Democratie zou verafschuwen en „met één hand
zou grijpen naar den geesel en de andere zou uitstrekken naar de van bloed
druipende hand van Hitier".

Vijandelijke vliegtuigen deden Zaterdagnacht een aanval op het S u ezWeapons
k'a n 'a a I'f g ë to 1 e d, : dóch er werd
geen schade aangericht aan regeerlngsWeek"
eigendommen, terwijl er geen slachtoffers onder "onze manschappen vlèlën:
Londen, 19 Mei (Reuter). Twee
Twee vijandelijke vliegtuigen werden
inzetting van de groote
door hét luchtafweervuur vernietigd "én (dagen na de
met
een derde 'werd door oiize jagers neer- Londènsche „War Wcapons Weck"
Sterling
pond
100
mlllioen
het dóel
'
geschoten.
i
van
bijeen te garen,'blijkt het

>

......

China!'•
19 Mei (Reuter). Het
Italiaansche nieuwsagentschap StefaJAPAN EN THAI
ni meldt uit Romö, 1 dat een Japansche
militaire missie ondér; leiding vari geTok i o, ■, 19 Mèl.' (Domel)!jj!£rins
neraal Y a m a s.h'jijt'h en admiraal
N o m u r a 'te ' S& : ó'm e is aarigekö- V.a n v a'i d y a Va f'a':V a r a vjalPVii
diplomatiek adviseurl van het Thailandmen.
sche
Ministerie van Buitenlandsche ZaDe missie zal de fabrieken aan het
van' de' Thailandèchë deken
Westelijk Front bezoeken,' alsmede de
te
legatie
f
ter
'
Italiaansche lucht- en vlootbases.
Tokio' geeft hedenavond' e'eri''afscheidsdiner in het „Imperiai 1 Hotel". Tot'de
JAPAN EN AFGHANISTAN
gasten : behooren 'de minister van BuiTokio, 19 Mei (Domei). De tenlandsche Zakert 'Matsuoka 'én ' de
Afghaansche economische missie onder secretaris-generaal van de 1 Japansche
leiding van G h u 1 a m G h a u's delegatie Saitö, alsmede de andere leK h a n, welke sinds den 3den April den Van dé Japansche delegatie."
;T
I ■
-J
I
Viif
jj. in Japan vertoefde, ls hedenmiddag aan boord van het stoomschip
delegatie verlaat
De Thailandsche
„F u s h i m i Ma r u" van de Nipmorgen Tokio en'gaat naar Talhoku,
pon Yusen Kaisha weer naar Afghani- vanwaar zij op 4 Juni a.s. per vliegtuig
stan teruggekeerd.
naar Bangkok zal vertrekken.

Welingelichte kringen melden, da
dagelijks talrijke ' Japansche hospitaal
treinen in Noordelijke richting passecrei
over' den Kinhan-spoorweg, waarmed
ook honderden kistjes met de asch va'
gecremeerde dooden vervoerd worden

t

,

*

Londen,

Met het oog op de groote uitgestrekt
gebied is hc
niet waarschijnlijk, dat de Japannei
de geheele Chineesche strijdmacht zul
len kunnen gevangen nemen.

—

'

ren ér in geslaagd hun troepen, die verspreid waren geraakt 'door den gewaagstoot, v.ecr te verzamelen
C h a n g k i n g, 10 Mei (Reuter), den Britschen
van oneindig
gebruikmaking
met
en
De Chineesche en Russimachten bebewapende
zwaarder
veel
sche autoriteiten zijn in beginsel zetten zij opnieuw 'het plateau boven
overeengekomen, de Chineesch-Russi- Sollocm.
Een beroemd Britsch regiment houdt
sche barter-overeenkomst van kracht
hog steeds stellingen op de kustte doen blijven, aldus weet het pfflclééle echter nabij
Sollocm bezet.
vlakte
C e n t r a l Daily New s te
Dc situatie boven aan de helling is
melden.
|[.
niet duidelijk, doch het lijkt waarschijnlijk, dat de Dultschers de lichtere EnDe onderhandelingen worden vooral gelsche vooruitgeschoven troepen hebhierom belangrijk geacht, omdat zij zoo ben teruggedreven.
kort volgen op het sluiten van het
De Duitschcrs zijn er niet in geslaagd
Russlsch-Japansche
al hun' vrocgere posities té heroveren.
neutraliteitsverdrag' en zoodoende de
Men zegt, dat hun tegenwoordige pomcferilng' vestigen', ( dat I&'atstgeri'oemd sitie licn kwetsbaar maakt voor een aanverdrag: geen 1 invloed• zal hebben'op ae val op hun rechterflank.
,
Russische'hulp aan'
.■

JAPANSCHE MILITAIRE MISSIE
TE ROME

held van het betrokken

gebombardeerd en gemitrailleerd. Britsche jagers voerden "voortdurend patrouilles uit en schoten nabij 6 o 11o e m twee Messerschmitts neer, terBarwijl op den weg To broek
di a en den zijweg'naar C : a pu zz o een groóte colonne bevoorradingsvoertuigen met succes werd gemitrailleerd, waardoor het verkeer op den weg
volkomen'tot stilstand rwerd ' gebracht.
Meer dan twintig voertuigen werden
volkomen door vuur verwoest en vele
andere beschadigd. 'Een benzinetank
vloog in de lucht.

:

*

—

Omsingeld

P<c k i ng, 19 Mei (Rculcr).
Een hevig gevecht van 10 dagen
in ZuidrShansi heeft tot
resultaat gehad, dat de Japansche
troepen de Chineezen omsingeld
hebben op den Noordelijken oever
van de G e I e Rivier in
een grootcn halvcn cirkel met een
boog van 50 mijl langs de rivier,
waarvan de overvaarten door de
Japanners bezet zijn.

Wereldoorlog II

Tokio, 19 Mei (Reuter). De Japan[schc bladen geven aan de ontwikkelingen in den Europeeschen oorlog een
vooraanstaande plaats, in het bijzonder
wat betreft de gebeurtenissen in het
Nabije Oosten.
In een hoofdartikel beweert de K ok u m i n 6'h i m b uri echter, dat
Japan zich'den tijd moet gunnen, zijn
houding te bepalen, zelfs indien de
Vereenig de Staten
door
het instellen van een convooy-systeem
aan den oorlog gaan deelnemen. Er
den nadruk op leggend, dat Japan natuurlijk —'met of zonder Amerika's oorlogsverklaring— alle mogelijke hulp zal
verleenen aan zijn bondgenooten, verklaarde bovengenoemd blad, dat de
vraag, of Japan en de' Vereenigde Staten
elkaar al dan niet den oorlog zullen verklaren, een aangelegenheid van secundair belang is.

Chungking,

Chineezen

en

■

Chineezen melden

Washington, 19 Mei (Reuter).
„Met onze hulp zal er geen sprake van
zijn, dat Engeland ten onder gaat", verklaarde de advocaat-generaal F r a ncl s Bld d 1 e in een rede, welke hij
uitsprak ter gelegenheid van den „Ik
ben Amerikaan-dag".
Blddle uitte de waarschuwing, dat een
nederlaag vah Engeland zou beteekenen,
dat de Vereenigde Staten zich ongelooflijk zouden moeten, bewapenen, „zoo erg,
dat cr geen sprake'meer kan zijn van

L o n d en, 19 Mei (Reuter). Men
lacht in welingelichte kringen te Londen om het nieuwe Koninkrijk Kroatië. Men wijst erop, dat dezer dagen de
Joegoslavische gezant een bezoek bracht
aan-het 'Ministerie van Buitenlandsche
Zaken èn de poging van den vijand om
een afzonderlijk, zoogenaamd '.'.vrlj"
Kroatië te stichten,'veroordeelde.
1 1n hoeverre
de'inzichten der. Brltsche
cn 'Joegoslavische regeeringen mét elkander ; in overeenstemming zijn, kan
men'af lezen uit het feit,'dat onmiddellijk' na het' bezoek van den Joegoslavlféhen gezant ccn communiqué is ■ uit:

gegeven.'
!,

•

!

;

"

i

im

!i>*,

Gevecht boven Z.-Engeland

.

Dalle Veroverd
Nairobi,

19 Mei (Keuter).
i
I
dat Dalle,
gemeld
wordt
een
belangrijk wegkruispunt, 53
K.M. ten dulden van S c i a s c i amana in Abes s y n ie, door
.
I
t>
IV.1 'tl.(•.<■;>'■
de Britten werd veroverd.
.

»
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Men gelooft, dat tengevolge van deze
de Italiaansche 21e en 24e
divisies
als zij overigens nog kunnen
ontsnappenslechts kunnen ontkomen door het struikgewas in te vluchverovering

—

ten.
Staf-officieren en

gevangen'"genomen,

••

i

.

Uit Rome

wordt gemeld, dat de
P a v e 1 i t c h verdragpn tèekenden 1 waardoor K r o a' t i'ë
militair geheel afhankelijk is van Ita-I'i ë. 'Het wordt aan Italië overgelaten
de militaire' en' buitenlandsche politiek

D u c e

en

van-K roa t'i ë* vast te stellen.

:

'

on'i

•

„BLIGH OF THE BOUNTY HOUSE"

H°u n Aue nB
*

kJS.n
kapitein
D

°

Blighv,

19 Mel «Reuter). Het
Ullty HOUSe W3ar
"

van de „Bounty" heeft

gewoond, Is tijdens een van de jongste

luchtaanvallen verwoest.
Het huls, dat'vele eeuwen

oud ls is
gelegen te Farnlngham
in Kent.
De muiterij op het Britsche oorlo?,-,Londen. 19 Mei (Reuter). In fchip
„Bounty" en het verhaal, hoort»
een luchtgevecht voor de Zuidkust van
muiters
na kapitein Bligh te hebben
Engeland werden hedenmiddag 5 DuitPitcairn Island
sche jagers door R.A.F.-„flghters" neerwaar hun afstammegeschoten. De R.A.F. leed
in dit gevecht linPPn tW
ge( en verliezen,
WÉ rd in beeld
Wonen
doch In een gevecht van
M
beroemde film „Mutiny
hedenmorgen gingen 2 „flghters" verlo- nn th
on the Bounty", waarin
ren ; de beide piloten werden
c ha r 1e s
echter
de rol van ka P"eln Bligh
gered.
speelde

taïS

—

Sf'ir

'

800 anderen zijn
terwijl 2 kanonnen

en 2 pantserwagens zijn buitgemaakt.

L

•

'

fiATAVÏAASCH NIEUWSBLAD, van tiinsclag 20 Md
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De Treinramp in Rangkasbetoeng

Sport en Spel

Wagons in Chaotische Verwoesting naast
Ingezakten Spoordijk

Voetbal
Batavia

as gaan kantelen; moet U eens zien
met wat voor een kracht dat gebeurd
ls: de rail vertoont op vele plaatsen
knakken en de berm ls volkomen weggeslagen. De wagons moéten dan ook
onmiddellijk op elkaar zijn gaan inschuiven, met het noodlottige resultaat.
Hoeveel wagons waren er mee

Twee Dooden
Het was een lange weg die wij
hadden af te leggen van Batavia
naar de plaats waar de treinramp
zich bad voorgedaan. Een lange
en eentonige weg, met als eenlge
„afwisseling" een gedeelte van de

gemoeid ?
—

Ongeveer twintig a vijfentwintig.

Precies kan lk het U niet zeggen, daar
er een gedeelte, dat er tamelijk behoorlijk vanaf gekomen ls. reeds naar
Tjlteras vervoerd is.
Er waren gelukkig weinig personen ln den trein ?
Ja, het personeel bestond uit neeen maöhmist, twee congen man
ducteurs, een stoker en vijf remmers.
,Twee van hen zijn gedood, drie rwaar
gewond, terwijl de overigen slechts enkele schaafwonden hebben opgeloopen.
onze
auto
door
het
vele
Even scheen
Dat het aantal'dooden in verhouding
kunnen,
het
gewater niet verder te
200 klein is, ls in hoofdzaak te danken
dank
zij
kundig
lukte echter tenslotte
van
aan
het kordate en koelbloedige optrefotograaf-chaufonzen
ingrijpen
van
den hoofdconducteur Martoging
Tangerang,
het, vla
den
feur. Voort
oogenbllk dat
lanc;s hoofd- en binnenwegen, langs
rechte en kronkelpaadjes totdat wij de ramp zich voordeed, bevond deze
tenslotte even voor Serang bij een drie- zich lh de bagagewagen, ongeveer midsprong kwamen. Welke weg te kiezen ? den in den ; trein. Door de krachtige
WIJ wisten op het oogenbllk niet meer,' schok 1 werd hij als het ware bedolven
dan dat .het ongeluk gebeurd moest zijn onder de stukgoederen, en hierdoor moet
ter hoógte van kilometer 72 'op de hij gedurende eenigen tijd verdoofd
spoorbaan van' Batavia naar Rangkas- zijn geweest. Toen Marto echter weer
betoeng, en van een spoorbaan was daar bUkwam, herinnerde hij zich"onmiddelniets!„té" ontdekken. Wal té,"doen,: lijk wat er gebeurd waS tfh zijn eerste
doorrijden cn vla ccn omweg de plaats gedachte was: hoe'staat het met'mijn
des onhells bereiken, of een hobbelig collega's?' Met Inzet van' al zijn
en onbekend weggetje ln te slaan,"dat kracht?n gelukte het hem overeind te
«komen en de'goederen'van zich af te
'dwars door het „binnenland"'ging
schuiven. Toen dit dbnmaal zoover,
Wij kozen het laatste, niettegenstaanwas, moest hij de zware deur, die voor
de |de waarschuwingen van de dessabe- de helft gesloten was, probeeren open
woners dat 'de weg mpdderig en zeer
te krijgen. En dit alles gebeurde in
moellUk begaanbaar was. Wij hadden het pikkedonker, want U kunt begrijgelukkig goed gezien en na enkele tienpen dat door de schok alle lampen
tallen» kilometers te hebben afgelegd, waren uitgegaan. Ook de deur kon hij
bevonden wij ons ongeveer op de plaats openkrijgen en zonder aan zijn eigen
waar ■'wij zijn moesten. Men wees ons verwondingen te denken, ging hij'direct
den weg en'werkelijk zagen wij op eertl- op zoek naar het overige treinpersoneel.
gen afstand een hoeveelheid wagons, op
en onder elkaar geschoven naast dén InPLICHTSBETRACHTING
gezakten (Spoordijk liggen. Nog'even redén wij vérder, doch warén toén ge;
r
noodzaakt uit 1 te stappen en de 1 laatste j Kprt nadat hij de bagagewagen had
drie- & vierhonderd, meter te voet af te , verlaten, pritdéktehi,! twéé remmers'

I).

—

—

'

:
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'

spoedig daarop den geest. Alarto
i zocht wagon voor wagon ha, totdat
hij. tenslotte aljen pit, hun .benarde
| ligplaats bevrijdhipdhe«r] v voor* hetgeen dié eenvoudige
conducteur, daar in'dien
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telegratLsèh: Vérgéefi' echter, want
door de telefoonpaal die de locomotief
bij zijn val had meegetrokken, was de
verbinding verbroken. Als laatste redmiddel heeft hU toen gebruik gemaakt
van de districtstelefoon en op die manier gelukte het hem den assistent-wedana van Madjah te bereiken. Deze
zorgde er op zijn beurt voor dat het
bericht verder werd overgebracht en
tenslotte werden wij in Batavia tusschen 7 zeven en half acht Zondagmorgen
van het ongeluk op de hoogte gesteld.
Ik ben toen onmiddellijk hierheen
gekomen, o.a. voor den aanleg van een
nieuwe baan en om den dienst op
Rangkasbetoeng te regelen.
Hoe gebeurt de dienst dan op het
—

oogenbllk ?
Met treinen uit twee richtingen,
die hier samenkomen, zoodat het voor
passagiers mogelijk is om over te stappen, terwijl de goederen gemakkelijk
overgeheveld kunnen worden. Als U
nog een oogenbllk tijd hebt, kunt U
zien hoe dat gebeurt, wU verwachten
namelijk ieder oogenbllk de trein uit
—

—

U bent met de hulpbaan al1 een

heel eind gevorderd, is het niet?
Zooals ü ziet, Is het ongeluk Juist
gebeurd voor een bocht, hetgeen zeker
een gelukkige bijkomstigheid genoemd
mag worden. Hoewel de wég hier daalt,
moet de trein toch tamelijk langzaam
gereden "hebben de snelheldsstrook die
wij ln de locomotief hebben kunnen
vinden, wijst eén snelheid 'aan van
45 kim., een snelheid die 'op dit gedeelte steeds gebruikelijk en danook te
rechtvaardigen Is. M.l.
aldus vervolgde de heer Duykers
moet het
ongeluk gebeurd zijn even voor het
prangende gedeelte, daar anders alle
wagons naar beneden' moesten zijn
gevallen, hetgeen 'niet het geval is.
De locomotief Is door de verzakking
ontspoord en daarna over zQn lengte:
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Ja zeker, maar U moet'ook niet
yergeten dat wij hier dag en nacht
doorwerken met twee ploegen. Voor
—

het opruimingswerk'zorgen' ongèveer'3Q
1
koelies, terwijl bij den 'aanleg van dé
nieuwe baan ongaveer'loo d 150 koelies
gemoeid zijn. 'Gisteravond zijn'wij begonnen met het omleggen van de baan
en hoewel dit werk' enkele kèerën onderbroken moest'worden döor'dë regens,
zijn wij nu toch al een heel eind ln de
goede richting. Toch zal het ongeveer
vier'dagen duren, voordat alles ln gereedheid zal zijn. Ons plan Ls om de
nieuwe baan door te trekken en door
middel van een wissel vast te koppelen
aan de oude ;of dit echter ook'zoo zal
geschieden, is nu nog niet békend.
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Brilsche vloot

'

En hoe heeft het bericht van het
ongeluk U bereikt ?
Ook daar heeft Marto voor gezorgd :
omdat hij zelf aan het zoeken van gewonden was, stuurde hij een van de
de remmers naar Rangkasbetoeng, op
ongeveer acht kilometer hier vandaan en
deze afstand heeft de man ln bijzonder
snel tempo geloopcn. Onmiddellijk waarschuwde hij den stationschef en deze
heeft direct getracht met Batavia verbinding te krijgen, zoowel telefonisch

HOE HET GEBEURDE

i n

—

Wij vroegen om nadere Inlichtingen,
en /de vervoerscontroleur uit Batavia,
de heer Ch. A. G. Dvykers, die
o.a; heiast Is met den aanleg van een
als
nieuwe, noodbaan, was .onmiddellijk be-

reid ons die te verschaffen.
Wanneer ls het ongeluk gebeurd,
vroegen wij hem.
Precies weten wij het niet; hoogstwaarschijnlijk om firle uur Zondagmorgen. Het betrof hier de nachtgoederentrein 1900, die om tïfcn over
één' 's nachts uit Batavia (Tanah
Abang) vertrokken was en vla Rangkasbetoeng naar Merak zou gaan, vanwaariilt een veerboot dé aansluiting op
Oosthaven verzorgt.
De zware en aanhoudende regens op
Zaterdagmiddag en Zaterdagavond hebben de noodlottige baanverzakking ten
gevolge gehad, en het vreemde vaii het
geval was, dat de trein die de plaats
ivan de ramp in den vooravond gepasseerd was, er niets van gemerkt heeft.
De baan moet hier
het ls fcisschen
Rangkasbetoeng en de halte TJlteras
vrijwel plotseling volkomen zijn afgeschoven, tengevolge Waarvan TTe rail
ls blijven hangen.

ripVwlicscjij^Voorbond

*

verbéterd

•

van Batavia, zoowel sprinters, springers
als werpers, om het voetballievend publiek een idee te geven van wat de
athletiek alzoo brengt. Wij zijn er zeker
van dat deze demonstratie zal inslaan.
Het getheel belooft, dus i een middag te
worden van hoog sportief. gehalte en
tenslotte het doel bijzpndere symT;
pathie verdient, kan de middag van 25
Mei nog de beste worden van deze sei-

11
I
i'
VVi
zoensluiting.iii'i- tiuiu .
uv-n En, wat gebeurt, cr met dc wagons
Het ongeluk werd veroorzaakt door
Indonesische
Middenstand
.goederen ?.ivm'\ry. -r
enirrotUUirc.ivrachtauto.'i-waarult -een
ikke: plank «tak,,welke den<iwand*van t
rwaar
beschadigde
;
wagons
Vön
de
I
maakt . ir. rT è'k o, amlb 7 Vios Kampioen
Klassen
,branden''!: wij'• de ondergedeelten weg, t e autobus waarin dc slachtoffers zateri, tenaar voor cfé
Han?oódat zij gemakkelijker te • Terzetten l U het passccren openscheurde.
en Coöperatie, bij . het
Daar ook het .tweede en ihet derde
'ttu\ Mm i. i.»rti li»iv
«ynfterwijl'ionze z-g.}platte wagens deze
Departement'
van
'Economische Zaken elftal van Vlos ln hun klasse kampioen
gepenslonneerde
De 70-jarlge
Ama.wagons eenvoudig 'kunnen'vervoeren.'
e, uit Bandoeng, en twee andere, te Batavia-Centrum, een geworden zijn, kunnen de MadoerawegK
|' Vóór
bus-passagiers tI werden rondreis over Java voor het voeren van
hcbb'dH'
dóórdat' zij' ael- pi'Apagaridi vocir 1 den Indonesischen mentschen wel met zeer groote voldoenbodfopslagpïaalaén'géboii¥d, waar dó- yrijwêl 'op ;slag
ning terugblikken op het afgeloopen jaar.
Middenstand.
'
tegén het hoofd kresen. '
zé voórlooplg ïüllèn worden'
opgeslagen. plarik
. c
o e;; 7
1
Er blijkt Immers uit, dat niet alle ver,Het' Is' ongetwijfeld een heel werk,
S
a
a
vond
g
penln
Te
t
a
de
gewonden!
1
i
Voorts
waren
er
enkele
oriaar' met flink doorzetten zal spoedig
eenlgingskracht Is aangewend om het
dopo van de kawedanan ln tegenwoorhet grootste leed voorbij zijn.
De gewonden zijn, na ter plaatse
eerste elftal aan den titel te helpen,
voorloopig geholpen te zijn, naar Tji- digheid van Europeesche en IndoneWat de twee andere stremmingen be- tjalengka vervoerd.
en
sische' bestuursambtenaren
onder maar ook de jongeren in de lagere elftreft, tusschen Tendjo en Madjah en
groote belangstelling van alle groepen tallen hebben alle steun gehad, die zij
samenleving een noodig
tusschen Madjah en TJitera, vernemen
De lijken der drie slachtoffers zijn uit de Indonesische
hadden voor dit bijzondere sucwij nog dat eerstgenoemde reeds is opbijeenkomst plaats met den heer Teko
naar
Bandoeng overgebracht.
geheven, zoodat het verkeer daar weer
als spreker. Spreker wees er op, dat ces in hun afdeeling. Waar Vios Zondag
op gewone voet voortgang kan vinden.
de beceekenls van den Middenstand ook het athletiekkampioervschjup van
De veldpolitie stelde een onderzoek
langzaam
nog niet goed tot de Indonesische saWeliswaar wordt er nog
van Batavia behaald heeft, zal deze verplaatse ln.
gereden, doch dit wordt slechts uit een ter
menleving is doorgedrongen, omdat eeniglng nog
in de verre toekomst met
oogpunt van voorzichtigheid gedaan.
vele nog de verkeerde meening zijn
en
vreugde
trots terugdenken aan het
toegedaan, dat men slechts door prljajl
Omtrent de schade van de treinramp
Dooden en Gewonden bij
te worden vooruit kan komen in de jaar 1941, dat eindelijk de bekroning
bij Rangkas, kon men ons nog niets mewereld. In het kort sprak spr. over de bracht van 25 jaren onvermoeid vechten
Auto-Ongelnk
dédeelen, daar deze voorloopig zelfs niet
credlet-coöperatie en beval de integri- voor het kampioenschap.
bij benadering zal zijn vast te stellen.
teit van het bestuur daarvan boven
meldt uit M e da n, dat
| Aneta
alles aan. Ten slotte spoorde spr. een
GROOTSTE SPOORWEGRAMP
een personenauto waarin het eclitpaar ieder aan, om op het gebied van blnV.B.O.-programma
Roemer en 2 kinderen, benevens het nenlandsche handel en coöperatie steeds
het advies te vragen van de ambtenaechtpaar Kubbe en 3 kinderen, koHet wedstrijdprogramma van 22, 24,,
Nog een laatste vraag mijnheer
door de regeering spe- 25 en 28 Mei as. luidt als volgt:
ren,
die
daartoe
weig
van
Siantar
en
op
mende
naar
Duykers hebt U reeds eerder een
ciaal zijn aangesteld. Aan de hand
spoorwegongeluk van een dermate
Medan, in een regenbui bij Tandjoeng van lichtbeelden gaf spr. vervolgens
Donderdag, 22 Mei
grooten omvang meegemaakt ?
Moerawa geslipt en tegen een boom een overzicht van hetgeen op de voorNeen, ik en met mij vele anInterstedelijke wedstrijd
gebotst is.
De 50-jarige bouwkundige naamste plaatsen ln Nederlandschderen van de S.S., zie dit voor de
door
Indones'ischen
den
opzichter van de firma L a n g e r e i s Indlc reeds
eerste keer. En een gelukkige omV.8.8.0.
terrein B.V.C.
V.8.0.
is kunnen worden.
Middenstand
bereikt
te Medan, dc heer G. 11. II o estandigheid is het zeker, dat het hier
Prom. en Degr.
een goederentrein betrof, daar anm e r werd gedood. Mevrouw II oeK.O.L.F.F.
S.S.
Kebon Sirih
ders de ramp niet te overzien was
m e r
is liohtgcwond, mevrouw
Oiiveo 2
Taman Sari
B.V.V. 2
geweest.;;"
Minister Yoshizawa
Kubbe ligt thans met een kaakfractuur
B.V.C. 5
S.D.L. 4
Manggarai
en
een
schedelbreuk
zorgwekkenden
des
minister
aJapansche
in
Nog even blijven ,wU op de plaats
De
Yosh l z
Zaterdag, 24 Mei
onheils om de situatie op te nemen: toestand in het ziekenhuis. De ande- w a arriveerde te Semarang,
bijeenkomst
Japansche
waar een
van de
over een groot stuk een baanverzakking, ren kregen geen letsel.
Prom. en Degr.
kolonie plaats had.
daartusschen wagons en nog eens waB.A.T-A. I—' S.D.L.
helHercules
gons en links naast de spoorweg een
2de
klasse
eindigend
ling van ongeveer" zes meter,
Ernstige Aanrijding
Kebon Pala
M.L.
B.V.V.
MOE VAN EMMERIK
in een kali.' Rechts zijn er honderden
Degr.
Prom.
en
kdelles aan het werk om de nieuwe baan
Op den Mampangweg had een aanSparta B.
Oliveo 2
Op 31 Augustus a.s. zal Moe van EmT.N.H. 2
aan ,te leggen. Tientallen kubieke meters
zand wórden er oilt de Batavlatrein ge- rijding plaats,, waarbij de polltie-agcnt merik, leidster van de bekende Witte
Zondag, 25 Mei
laden om den weg te kunnen ophoogen. Mar d j 1, op de fiets gehec-l aan dan Kruis Kolonie voor arme en behoeftige
nabij Salatlga, haar zeVerhitte lichamen .arbeiden ; forsche
4 uur precies
van den weg rijdende, van Inheemschen
verjaardag
ventigsten
vieren. Ter ge(2 x 25 min).
armen klinken, branaen en sjouwen.
achteren werd aangereden door de legenheid van dit heugelijke feit doet
S.V. Stadswacht—Bat. Sportclub Vios
De zon schijnt fel.,
particuliere auto B. 3678, bestuurd door zij een beroep op de Indische samen5 uur precies
leving om steun, ten einde de kolonie,
WIJ keèren naar huls terug.
den heer J. F. M. v.d. L.
V.1.0.5.
Oliveo
Vios
die momenteel onderdak geeft aan 2211
Gedurende de pauze demonstratie
Bestuurder, die na de aanrijding was personen, in stand te kunnen houden. door athleten van V.1.0.5., I.A.V. en
3 Dooden bij Verkeersongeluk doorgereden, bleek onder invloed van Op de onlangs te Salatlga gehouden K.W.S.
Prom. en Degr.
sterken drank te verkeeren, zooals h'J vergadering van directeuren van wees,
Onz« correspondent te Bandoeng
S.S.
K.O.L.F.F.
Manggarai
en
opvoedingsgestichten
huizen
werd
zelf later bekende.
meldt";
haar een bedrag van ƒ 34.— aangeB.V.C. 3
S.D.L. 3
boden,
B.V.C.
De politie-agent bleef na de aanrij- tijdens zijnde de opbrengst van een
Een ernstig verkeersongeval heeft
3e
lel
B
bedoelde
gehouden
samenkomst
plaats gehad op de Natrekding bewusteloos op hot trottoir liggen collecte.
UJM.S. 4
B.V.V. 3
Sparta B.
helling
Tjitjalengka
bij
en is per O. O. D.-auto naar de C.B.Z.
en
Deze gift medegerekend, is het in totusschén
IS ando e n g
Woensdag, 28 Mei
vervoerd, v/aar bij onderzoek bleek dat
G'a r o e t, waarbij een Euro|*etaal reeds opgebrachte bedrag thans
hij een 3chedellaslsfractuur had opge- ƒ 279.— Tot op heden zijn er
aan en twee Indonesiërs werden
24 gitten
Kampioenswedstrijd
loopen.
gedood.
binnengekomen.
sa: 2
<

w^ enkele Indonesische
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'donkeren
"hij .deed zijn'plicht,"'

den te vinden ;
zooals niemand 'hem dat
zou hebbén.

v

het,

kortelings in.
ir.uri»:v; r: Een gezicht op een der reusachtige werkplaatsen
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tusschen het Stadswacht-elftal en een
8.5.C.-elftal, die een aardige ontmoeting
kan worden, daar in beide combinaties
zeer goede
krachten zijn opgesteld.
Tenslotte wordt ln de pauze een demonstratie gegeven door de beste athlcten

(
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OJiveo

Wat de bijzondere attracties van dezen
wedstrijd betreft nog dit: de wedstrijd
zal worden voorafgegaan door een kamp

i

:

•

ging" het voort; hèelemaal' vooraan,'
ongeveer een meter"óf vijf onder den
dijk lag de locomotief. Eén verwrongen massa ijzer, de wielen grootèndeels- afgeknapt en verbogen, een
stuk rails dwars door de romp geVlak naast het reuze gevaarte het overblijfsel van een tele-

;•

stukken'ljzer''van- 1
daan en legde hen voorlooplg op dén i
berm , neer. _ Helaas,'hei'l' heeft ' iijet'
meer ; mogen f baten
dq j stoker •
i-ieeds, overleden én.de'machinist gaf'

.tartte

:!

i.

5

.

hen'tusschendé

EEN VERWRONGEN MASSA...
iedere
beschrijving. Wagons, totaal verwoest en,verwrongen lagen oren eea
lengte'van ongeveer' honderd' meter
op en rikastTdchi epoonJijk; iDe: drie
laatsten die de" staart van de formatie . gevormd hadden, s stbndêny
recht ï overeind en driehoog op el- r i
kaar. Een andere wagon weer 4 hadj
.zich recht door den zijwand van ..
nummer "«"vijf t heengeboord. Ei» ioo

J".

ren, Marto. zocht onvermoeid verder
en 'spoedig vond 'hij;ueii stoker en'
'den'.machinist die "er hét ernstigste
aan toe wiren.' Voorzichtig: tilde' hij

afgespeeld;

zagpfo

'

die;zoó

Langs*''ëéri glibberig,-én'steil
paadje'daalden 'wij 'af én'•béréikten' vla
den spoorweg de plaats''waar'het ongé,

Wat wij daar

»■

wacht.

.

r
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Naar men weet heeft Zondagmiddag
a-s. op het Vios-terrein een voetbalwedstrijd plaats tusschen den kampioen en den runner-up der V.8.0.compctitie voor welke ontmoeting door
het 1.0.Q.T. een fraaie trophee beschikbaar is gesteld en waarom dus wel hard
gevochten zal worden, want bekerwed6trijden zijn er in den laatsten tijd niet
veel geweest en een mooie prijs is altijd
welkom. Dat er een felle strijd gestreden
zal worden, zal een ieder weten, die de
wedstrijden van het afgelooperi seizoen
heeft bygewoond ! De wedstrijd zal dus
zeker publiek trekken en dat is wel gewenscht, want de opbrengst van dezen
we'dstrijd komt ten bate aan de Stads-

?

luk'zich had

Oldenhof

F. C. van Dssamelea A. ficurtsrn
J. F. Remmers Tan Sien Ie J. J. Houkes
F. J. Prins F. K. Vermandei A. G. Deibel
A. Kingma
Th. F. Boclhouwcr

i

leggen.

Bandoeng

Ijl pns avondblad
gisteren meldden wij reeds dat op 22 Mei a.s. een
oefenwedstrijd plaats heeft tusschcn het
IJataviasohe en ' het Raudocngsrhc
bondselftal. De opstelling van het Bataviaschc elftal werd reeds bekendgemaakt. Het pandoengsehe elftal is als
volgt samengesteld :

—

route, waar. het water enkele tientallen centimeters hoog, stond. Het
had hard geregend de laatste dagen, dat was duidelijk. De rivieren waren gaan bandjlrren en het
water" verspreidde zich tn snellen
vaart over het land. Landerijen,
sawahs en kamponghuizen stonden
onder water en de bevolking had de
grootste moeite om het huisraad in
veiligheid te brengen.
j
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Kort Verhaal

NIEUWSBLAD van

BATAVÏAASÜH
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Batavia I 121 M.

DINSDAG

NIROM
Volgens Jack was het werken voor de
tiommen. Hij althans had er een
Batavia I 121 M.
broertje aan dood. Nog sterker: hij
Btond met den arbeid op een voet van (wereldomroep 19.45—20.45 op 15.48 MJ
oorlog. De aanleiding tot die bellicose
verhouding kennen wij niet en wij
G.15
gramofoonmuziek
G.Ol Luchtige
6.30 Nieuwsberichten
weten ook niet wie of wat de oorzaak Gymnastiekles
ervan was. Maar hoe dat ook zij, 6.45 Vervolg luchtige gramofoonmuziek
7.01 Licht concert
7.30 Nieuwsberichten
voor ons is het feit voldoende, dat .(herhaling)
7.40 New
Mayfair-Orkest
tusschen beide partijen een ingegreinde
11.01 Varia
7.45 Voor de zeevarenden
11.40 Kookpraatje
12.00 EVentueele
vijandschap bestond. Nu is echter
van het D.V.O. of Scandimet enkele uitzonderingen
het oude mededeelingen
navische composities
12.30
Plano-soli
woord waarbij het niet-werken met het
12.45 Matinée-Ensemble
13.20 Nieuwsmiet-eten ln verband gebracht wordt berichten —13.30 Vervolg Matinée-Ensemble
14.00 Potpourri's
14.20 Nieuwsberichook heden-ten-dage nog een woord van
(herhaling)
14.30 Sluiting.
waarheid. En zoo kwam het dan, dat ten
Jack op een gunstige gelegenheid
17.03 Ge17.01 Programma-overzicht
wachtte om te eten. Aangezien hij een varieerd concert
17.30 Eventueele memensch was, die veel aan zichzelf liet dedeelingen van het D.V.O. of Vervolg ge18.00 Maleische Taalgelegen liggen, stak hij in een gezond varieerd concert
18.30
Filmmuziek
18.45 Radiocursus
voorloopig
geen
vel, doch dat bracht
19.00 NieuwsbeOranje (heruitzending)
geldzak.
verbetering in zijn ongespekten
richten
19.20 Populair concert
19.40
(Ikros)
20.00 Serieus concert
Wijding
20.45 Engelsche
21.00 Concert
zang
Zijn
Het was omstreeks lunchtijd.
door
22.00
NieuwsbeOmroep-Orkest
op
maajrevolutie had Jack de straat
richten
22.10 Dansmuziek
22.45 Voor
vervan
Het bestudeeren
gedreven.
de zeevarenden
23.00 Sluiting.
schillende spijskaarten, die ten gerieve
van belangstellenden naast de deuren
B. R. V.
der restaurants waren aangebracht,
moest hij spoedig opgeven, want die Batavia I 157.89 M. en Batavia II 61.66 M.
studie droeg er niet toe bij om de ei6.04
Gramofoonmuziek
6.30 Nieuwsschen van zijn maag te bevredigen. Wel
berichten
6.45 Luchtige
(Nirom-relay)
het tegendeel.
(herhaklanken
7.30 Nieuwsberichten
ling)
7.40
Gevarieerd allerlei
9.00
9.30 Lichte orkestmuziek
10.00
In reddingseedachten verdiept, bleef Zang
10.30 Piano-voordrachhij eensklaps voor het uitstallingsraam Zigeunerklanken
ten
11.00 Cinema-orgel soli
11.30
staan.
van een voornamen kunsthandel
Instrumentale klanken
12.00 Eventueele
Zijn zoekende blik vestigde zich op een mededeelingen van het D.V.O. of Quintet
clarinet
12.35 Opera aria's
bronzen beeld, dat Boeddha voorstelde mjn.v.
13.00
13.20
programma
Gevarieerd
een
dat half-verscholen in
hoek Nieuwsberichten
cn
(Nirom-relay)
13.30
istond. (Dat alleen-staan wekte Jack's Vervolg gevarieerd programma
14.20
Nieuwsberichten (herhaling)
belangstelling op).
14.30 Slui—
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6.30
luchtige
6.45 Vervolg
Nieuwsberichten
7.01
Licht
concert
gramofoonmuziek
(herhaling)
Nieuwsberichten
7.30
8.00 Sluiting
7.40 Vervolg licht concert
11.40 „Voor de
11.01 Serieus concert
12.00 Eventueele medeZieken" (Nlcro)
deelingen van het D.V.O. of Alfred Rode
12.30 Gevarieerd
en zijn Orkest met zang
13.30
allerleil3.2o Nieuwsberichten
14.20 NieuwsVervolg gevarieerd allerlei
14.30 Sluiting,
berichten (herhaling)

gramofoonmuziek

Luchtige

6.01

—

—

—

—

DJATIHOUTEN KIND ER-SLAAP-

—

—

—

—

j groen

jL
I

—

—

17.01 Programma-overzicht

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

17.03 Licht

—

17.30 Evenconcert door Omroep-Orkest
mededeelingen van het D.V.O. of
tueele
18.45 Voor dc kinVervolg licht concert

met bultzak, 3-deelige
en 2 stoelen, ter overtafel
kast,
name aangeboden tegen elk aanThereslakerkweg
nemelijk bod.
M 3141
60, telefoon Wit. 4004.

<Jerbed

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

menmagazijn „Rijswijk", Rijswijk
M 3152
Tel. Wl. 5757.
2

—

—

—

.

eten buitenshuls vanaf
/ 15.— per maand. EngelschekerkM 3132
weg 8. telf. Wit. 1924.

Levert

—

—

—

—

HUIS, Halimoenweg 11, te huur
per 1 Juni 1941. Huurprijs ƒ 40.—
's maands. Te bevragen Halte

—

—

—

HOLLANDSCHE FAMILIE zonder kinderen heeft beschikbaar
per X Juni voor heer gemeubileerd
paviljoen, bestaande uit zit- en
slaapkamer, voorgalerij, met volledig pension. Te bevragen Kramat 91, schuin tegenover Raden
M
Saleh.

M 3148

Dierentuinweg No. 11.

B. R. V.
Batavia I 157.89 M. en Batavia II 61.66 M.
—

—

—

—

ting.

1

—

—

—

—

18.25 Victor Silvester
18.50 Pianomuziek
19.00—19.20 Op 61 M. Nieuwsberichten
Hij sloot het rechteroog, bleef met het
(Nirom-relay)
19.00 Gevarieerde klanken
Jinker naar het beeldje staren en
19.20 Piano-muziek
20.00
Vocaaldacht
dacht snel. Plotseling maakte programma planobegeleiding
20.25 Sa20.45 Concert door Omroephij rechtsomkeert, perste een „vooruit" xofoon-soll
21.45 Orgel-soll
22.00
door zijn tanden en stond ln den win- ensemble
Nieuwsberichten
(Nirom-relay)
22.05
.
kel
Groot Symphonie Orkest
23.00 Sluiting.
—

:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Kemajoran. Vliegveldlaan 95.

—

M 3140

—

I

'

'

'■„

:

'

• 17.30
17.04 Gevarieerd programma
Eventueele mededeelingen van hel D.V.O.
of Vervolg
gevarieerd programma —. 18.00
Instrumentale klanken
18.35 Orkestmuziek
19.00—19.20 Op 61 M.: Nieuwsberichten (Nirom-relay)
19.00 Gevarieerde
klanken
19.20 Piano-concert m.b.v. Lon20.00 Orkestdensch Symphonie Orkest
muziek
20.45 Vroolljke Fransehe liedjes
21.15 Concert door Omroep-ensemble
(sociëteit-relay)
22.00
Nieuwsberichten
22.05 Hawailan program(Nirom-relay)
ma
22.50 Bob Crosby cn zijn Band
23.00 Sluiting.
—

KADO wordt in alle hotels en
magazijnen gebruikt tegen kakkerlakken. Verkrijgbaar bij RathM 3160
kamp.

—

—

—

dame,

—

—

—

:

;

—

—

:"M

„Wat kost die Boeddha, daar in i"

■

I

i

■

:

•

>

I

■

6.00 Gramofoonmuziek
;
P. M. Y. (BANI)OE.VG), :
6.3Ö, Nieuwsberichten , (Nirom-relay) —'. 6.45 Vervolg
n .
I
.■/. i:
c
IM
7.30
I ■
trramofoónmuziek
Nieuwsberichten
•
58.31 M, 90.36'M.' '
7.40
«.herhaling)
Vervolg
gramofoonmuNa eenlg zoeken (waarvan Jack ge- K!
f
;
1;' O:I' l U !<■
if 1 8.00'; Gevarieerde „muziek —'9.00
ziek '
bruik maakte zich; eenigszins met, de
6.00' Gramofoonmuziek
6.30
10.00 Wijding (Nlcro)
Stemmingsmuziek
omgeving vertrouwd te maken) zette de berichten
(Nirom-relay)
6.45 Vervolg'
10.15 serieus, concert
ILIS Lichte muverkoopster het beeldje N op de als e«n gramofoonmuziek
17.S# ' Nieuwsberichten ziek
11.30 Dansmuziek
12.00 EvenT.40 Vervolg :gritrnotoorunu(herhaling)
van het D.V.Q. .0X
spiegel blinkende, toonbank, i
mededeelingen
tueele
zi ek -s- 8.00 Gevarieerde
13.20 Nieuwsberich9.00 Gevarieerd'concert
„100 dollar", las de juffrouw op het Stemmingsmuziek —"10.00 künkén'—
ten (Nirom-relay)
13.30 Vervolg gevaSerieus
concert
.
prijsétiket.
muzipk' l—' 11.30' Dansnul' 11.00 Lichte
rieerd
conoert
14.20 Nieuwsberichten
12.00
Eventueele
14.30 VerVolg gevarieerd
rtiedfedefellngeh, Van (herhaling)
„Dat is te veel! —75 wil ik er voor het I D.V.O.
A<
of' GêVarieerd ' concért
13.20 concert
—'15.00 Sluiting.'
.
.
geven".
•
;
4j> !u>IH •■« ('■
M).v
UAt
Nleuwsberichteh t (Nirbm-irelay) r —13,30
Vervolg geradeerd,'concfe'rt
14.20'
Nieuws17100-r|8.30
;
,16JJ0
Gramofoonmuziek
„IJet spijt me wel, maar ik moet
berichten (herhdlJng)-i-i- 14.30 Vervolg ge- Op 58 M
Zieken" ,(Ikros)';
„V00r.,,
de
„All right", zei Jack. „Maar <ik zou het varieerd toncert :
l&.OO Sluiting.'"
17.00 Gevarieerde
17.10, Kinderuurtje
:itj
■ en ,V .\:;t |>:lankén
ding toch wel graag willen hebben. Kunt j»::)'.!
—.17.30 Evcntueelé..mededeelingen
16.30 Gramofoonmuziek
U den eigenaar van de zaak niet even
17.W Geva- rén het D.V.O, , of , Vervolg gevarieerde
17.30—18.30 Op 68 M.
klanken —18.00 Populair concert —.18.30
hier brengen ?" (hij wist natuurlijk wel rieerde klanken
Kinderuurtje 1 (Ikros"!
19.00—1950 Op 58 M:
1 17.30 Eventueele Sportpraatje
dat het meisje den winkel niet mocht mededeelingen ■ van het D.V.O.
of Vervolg Nieuwsberichten
19.00
verlaten").
gevarieerde
19.20,' „Voor
klanken —. 18.00., Engelsche Genremuziek
de Jarigen"
liederen
18.15 Solisten allerlei
19.40 Lichte
muziek
19.50 Carroli
18.30
„Als U zich even de moeite zoudt
Zang
18.45 Bournemouth Stedelijk OrGibbon en Savoy Hotel Orpheans
20.00
len geven
meneer is op zijn kantoor... kest
19.00—19.20 Op 58 M.: NieuwsbeGesproken Portretten
20.30—22.00 Op 58
richten
die deur, ( daér".
voor Serieuze muziek
(Nirom-relay»
19.00 Genremu- M.: Verzoekjes
ziek
19.20 „Voor de Jarigen"
Piano-voordracht
20.50 Fluit-soli
19.40 20.30
„Yes, thank you ever so much !"
Lichte muziek
19.50 Debroy Somers
21.00 Potpourri's uit Fransehe operettes
20.00 „Buitenlandsch Weekover21.30 Viool-soli
21.45 Accordeon-muDaarmee nam Jack het handelsobject BancJ
zicht"
20.30
ziek
22.00
23.00 Sluiting.
Dansmuziek
Variété
op
gramofoononder den arm en bewoog zich in de
21.00
platen
Zigeunerklanken
21.10
aangeduide richting naar het kantoor, Opera-aria s
21.30 Concert
22.30 GeP. P. R. K.
dat hij binnentrad.
varieerde klanken
23.00 Sluiting.
?"

—

|!

'

—

;

.

"Nieuws-

—

—

—

—

—

—

>».

—

—

"

—

—

—

■■■•

—

;

—

"

dèr No.

1.

—

40 jMT-r
M 3154 Bat. Nieuwsblad."'
•/i

—

,

-—

—

—

—

—

—

—

zondera penslpn.n dichtbij ;>f halte
1» .te..huur. Salembaplein 12.
r ' 1'
M 3147

lijn..

—

—

—

,

*-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

<

.

.

geboden voor 7 90—. Bijpassende
hanglamp (v/d Poll) / 12.50.
Djamboelaan 51, Batavia-C.

M 31*4

NIEUWE,

Contract 1 Jaar. Informaties Huize
Mlramonte tegenover Huize Cecl-

lia, Poentjak boven Buitenzorg.

M 3163

GEROUTINEERDE EUROPEESCHE OF CHINEESCHE KRACHT
tusschen 30 cn 40 Jaar gevraagd
voer spoedige indiensttreding om
de leiding van de verkoopafdeellng
eener zaak in ijzerwaren enz. op
zich te nemen. Brieven onder opgave van verlangd salaris onder
No. M 3155 Bat. Nieuwsblad.

TE KOOP
Fiat 508 L. 6-Pers.
Chevrolet Sedan
Chevrolet Sedan
Studebaker Sedan
Ford Ten Cabr.
Opel Cabriolet
Willys .Sedan

BERKHEMER
NOORD

•«sim*

grootje jgöédang. t^'.Kuur," direct' tè

v.v.v.

...

10

\!

(

SHOWROOM '» ZONDAGS
GEOPEND .9-12 ;irÜR,V,M.

j'
water
inclusief
aanvaarden
pej": iüaancJ.' 'BeVragen Pei

?5.-n
todjollirW.;'.;:;

1940
1938
1937
1939
1938
1936
1937

KONINGSPL.

eigen gemakken en

kamers,

GELEGEN

RUSTIG

BUNGALOW, eet- en zitkamer, 2
slaapkamers, gemakken binnenshuis. 2 garages, 2 bedlendenkamers. nieuw gemeubeld, te huur.

.

/.

"

Uiiiicj-iv

M 3!57

.v.t»

.•

HOTEL DU PAyiIXON, Rijswijkvoor
gat..27 Batavia-c.,

Brieven tmder No. 3401
ministratie.
3161
de'la Mar. Batavia-C.

M

'

13)

1' VRIJSTAANDE GEMEUBILEERDE ->r PAVILJOENKAMER piet. Qf

:

—

:

1 lage etenskast en
ter overname aantheemeubel,
1

armstoelen,

lij. ,VM.••«* -m j;-.
FLJNK, PAVILJOjEN met voorga•

(Europeesch fa-

brikaat), bestaande uit 1 buffet,
1 tafel. 8 stoelen waaronder 2

terstónd*jüffróüw"bëkënd"mét'h*den. liQhte ad-

ilpjftraanlde

;

%

'

—

AMEUBLEMENT

voor-, binnen-, zijgalerij, 4 kamers,
een keurige goedang, en.put." Te
bevragen .TJlklnl 28.
M 3158

"

:
Beschaafde .Hollander j zoekt; bemlddéjde'levensgezel-

-•»

,

OUD-ENGELSCH EETKAMER-

HALTE DIERENTUINWEG 9
buurt Tjikini, te huur met 1 Juni
voor ƒ 70.— per maand, bevattende

*

..

—

*

NIEUWE UNDERWOOD PORtable schrijfmachine te koop
aangeboden door particulier. BetaBrieven onder No.
ling cash.
Nieuwsblad.
M 3137 Bat.

KLEINE VLEUGEL te huur van
particulier voor ƒ 15.— 's maands,
stemmen vrij. Brieven onder No.
M 3159 Bat. Nieuwsblad.

lerij, .2

'

—

—

KAMERS te huur, géméübl-'
Meerd of ongemeubileerd, eigen
galerij, aparte Ingang, rustige omgeving, vaste waschtafel, nabij
spoor- en tramhalte. Oude TamaM 3144
rindelaan 83.

1

t r f f»'«r
ANTIQUAIR, .Nederlander, vraagt
antiek, gekleurd ; porceléin, te, koop.
Brieven 1 onderNo. M 3156. Bat,
Nieuwsblad:
;'o

—

—

1.,

)>

VOOR UW. LUNCH OP 1 DINER,
30 coupons; è ƒ
Hptel Hoving,
Kebon; Sirih'24; .telefoqp Wit* 2274.
M 3131

.

"

M 3149

;

ÓP?

—

.

aangeboden. Tan-

Ga dan naar
„Vesta" heen ; Dat ls beter nog
dan San'togeen! Berghotel „Vesta"
Pengalengan.
M 3130

ZIJT GE

P. M. V. (BANDOENG)
'
•'r\
58.31 M, 90.36 M.

—

b.l?.b.h„

djoenglaan 45.

—

M 3133

toon Wit. 5500.

judge! Attcndance Hour 8 A.M.
8 P.M. M 3140
1 P.M., 4 PJrf.

_

*

ONGEMEUBILEERDE VOORKAMER inclusief licht en water voor

—

HUIS, 5 kamers, terras, bijgebouwen, tuin, garage, te huur. Kebon
Sirihpark 12. , Inlichtingen Jele-

PROF. TABIB N. M. SHER, occultist, psychologlst, astroloog, Senen 41. Batavla-C. Come try and

,

—

—

■

!

HANDWERKLES gevraagd met
uitreiking diploma. Liefst omtrek

—

GEMEUBILEERD

COMPLEET

—

—

—

-f

M 3143

aangeboden
nieuwe
volgens
door Japanner
tarief.
Billijk
vlugge methode.
Vliegveldlaan 95.
MJÏIJ9

—

—

(:

;

JAPANSCHE LES

—

—

—

—

„Die kleine Boeddha moet mij hel17.04
Marschmuziek
17.30 Eventueele
pen !" was de spontane gedachte die mededeelingen
het D.V.O. of Avro
van
hem door het brein flitste.
Kinderkoor
17.50 Groot Salon Orkest

'

—

—

—

PRIVAATLES E. H. B. O. gevraagd. Brieven met 1 condities
Java-hotel kamer 32, Batavla-C.

6.04 Luchtige
6.40
gramofoonmuziek
tNirom-relay)
Nieuwsberichten
6.45
Vervolg luchtige
gramofoonmuziek
7.30
Nieuwsberichten (herhaling)
7.40 Ver9.00
volg luchtige gramofoonmuziek
9.30
10.00 InOrkestmuziek
Vocaal
10.30 Viool-soli
strumentaal programma
11.00 Pianomuziek
11.30 Operetteallerlei
12.00 Eventueele mededeelingen
het D.V.O. of Phliharmonisch Symvan
12.40 Zang
phonie Orkest
13.00. Gevarieerde
klanken
13.20 Nieuwsberichten
13.30 Vervolg gevarieerde
(Nirom-relay)
klanken
14.20 Nieuwsberichten (herha14.30 Sluiting.
ling)

—

—

M 3130

TE HUUR gemeubileerde voor
kamer met kost ƒ 40.. Gem. achter
kamer met kost voor 2 personei.
f 40.— en voor 1 persoon ƒ 25.—.

BRUIDSBOUQUETTEN.
bledermeiertjes enz., enz., Bloe-

19.00 Nieuwsberichten
19.20
deren
19.45 „Vragen en
Squire's Celesta-Octet
20.00 Dansmuziek
feiten van den dag"
20.45 Orchestre Na20.30 Groot-Trio
21.00 Zang-voordracht
21.30
politain
22.00 Nieuwsberichten
Serieus concert
programma
22.10 Gevarieerd
23.00
Sluiting.

'

—

—

—

kamer No. 3, Buitenzorg.

—

—

•

goed onderhouden kantoor-schrijfmachine (merk
Woodstock) te koop voor ƒ 45.—.
Te bevragen Hotel Plantentuin

VOOR

—

—

etalage

bestaande uit kin-

duco),

—

—

—

Nieuwsblad.

(zee-

KAMER-AMEUBLEMENT

—

—

—

—

GESLOTEN AUTO, niet
ouder dan 1937, te koop gevraagd
van particulier. Betaling cash.
Inlichtingen met opgave uitersten
prijs onder No. M 3135 Bat.

EEN

No. 9, bevattende 6 kleine kamers
garage, te huur per l-6-'4l.
+
M 3165
Huurprijs / 30.—.

—

—

Nieuwsblad.

Soembingweg

HUIS,

STEENEN

19.45—20.45 op 15.48 M.)

(Wereldomroep

HUIS in de
bergen in Wcst-Java in Juli of
Juni/Juli voor twee volwassenen
met drie Jonge kinderen gezocht.
Brieven onder No. M 3150 Bat.

GEMEUBILEERD

lïlhÜllLLl JLU

NIROM

De Hulpvaardige Boeddha

öcHÏEftPBEAn

-

ißinurrTirn

WOENSDAG

Radio-programma's

1341

20 Mei

Dinsdag

INDONESISCHE KRACHT voor

gevraagd.
lichte administratie
Melden C.R.C.-clubgebouw, Vrij-

metselaarsweg 1 (tusschen fl
12
yjn.).
M 3145
—

o «li

.

i<!.,«•-.r

}<■

.

-.i(

u

«

:

fi,

•

BUNOALOWjte huur per, 1 Aug.
voor langer verblijf (6 maanden óf. meer') Riant'gelegéh-' 3 K.
M. voor .Lembang. Electrlsch licht,
water, en garage, foto's beschikbaar. Huurprijs per maand ƒ 65.—
ex licht en water, compleet gemeubileerd. Brieven onder No. M 3112
Bat. Nieuwsblad.

v

'

•

10697

—

„Hij wil het niet doen. Het beeldje heb
ik bij hem op 't kantoor gelaten. Good
bye !"
Op straat gekomen wenkt hij een taxi,
geeft den chauffeur het adres van een

welbekend restaurant in de benedenstad
op en stijgt in.
Boeddha had geholpen.
Na winkelsluiting laat de eigenaar de

verkoopjuffrouw roepen.
„Miss Lockhart, wilt U het beeldje,
dat daar op tafel staat, morgen in de
étalage
zetten. Met een prijskaartje.

Honderd dollar".

Priok II 41.5 M.

Bandoen? II 192,

Batavia II 197,
Priok II 41.5 M.

6.02 Soendasche Kendang
Pentjak
6.30 Persberichten
6.45 Vervolg Soendasche Pentjak
7.15 Persberichten (herha7.30 Sluiting
12.03 Soendasche
6.02 Hawaiian-liedjes
6.30 Persberich- ling)
liedjes
12.30
Gambang
Kromong
ten
muziek
6.45 Soendasche
liedjes
7.15
13.15 Persberichten
13.30 Vervolg
Persberichten (herhaling)
7.30 Sluiting
14.15 PersGambang Kromong muziek
12.03 Ketoprakspel
13.15 Persberichberichten
14.30
(herhaling)
Sluiting.
ten
13.30 Hawalian
klanken
14.00
Ambonsche
liedjes
14.15 Persberichten
(herhaling)
14.30 Sluiting.
17.01 Programma-overzicht
1704 Voor
17.01
Programma-overzicht
17.50 Hawaiian-liedjes
17.04 de kinderen
„Voor
de
Chineesche
vrouw"
17.24 18.00 Maleisch harmonium concert —18.13
Krontjong muziek door „Radio-Orkest"
Adzan
18.17 Vervolg Maleisch harmo18.13 Adzan
18.17 Sportpraatje
18.32 nium concert
19.00 Causerie over OnderVervolg krontjong
muziek door „Radio- wijs
19.20 Soendasche humoristische liedOrkest"
19.30 Persberichten
20.05 jes
19.30 Persberichten
20.05 Causerie
Algemeen Overzicht
20.20 Moderne Chiover de Woeker-bestrüding
20.20 Meneesche muziek
21.50 Soendasche kedische causerie
20.40 Javaansche gametjap! orkest
24.00 Sluiting.
lan klanken (Voro-relay)
24.00 Sluiting.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

goed
„Heel
blijft dus zooals het
was ?"
„Wat was ?"
„Nu, het prijskaartje heb ik toch nog
in den winkel! 't Ligt bij de cassa".
„Wat kaartje ? Wat cassa ?"
—

—

—

voor kinderen ln 'de bergen ln Juli voor
drie Jonge kinderen. Brieven onder. No. M 3151 Bat. Nieuwsblad.
fv.-

•

TE KOOP

Goentoerweg No. 24 j
I
7.500.- I

i ,1,1

VAN... WI JHE'S LEESINRICHTING, Kebon Sirih 11, telefoon
Wit. 4821, biedt aan leestrommels
van ƒ.3.60, ƒ 3.—, en 1 2.50 per
maand (25 tijdschriften plus roman)/ Keuzeportefeuilles met roman vanaf / 250 per maand.
Romanportefeuilles vanaf ƒ 1.50
per-maand. Nieuwe abonnés ontvangen de trommel (portefeuilles) tot 1 Juni a.s. gratis.

—

—

1

1

1

M 3133

;"

'•

?

-

Huurwaarde

Gijselman

{

&

—■———

"

i

�

Steup zijn de makelaars

10705

—

SAVE YÖUR

!"

tafel.

De Boedha wankelde, en het leek net
alsof hij zijn wijs hoofd schudde. De
:

„Was het dan een oplichter, die U.... ?"
„Ja, die mij mijn eigen Boeddha te
koop aanbood en ik
De woorden die nog volgden, zooiets
van „m'n eigen stomme schuld", waren
niet meer dan een brommerig gemompel.
"

(Nadruk verboden).

Eiken dag Magneetjes

Nog steeds denkt Labberdoedas er niet aan,
dat een persoon schuldig is aan dezen gang
van zaken. Nog steeds gelooft hij aan een

louter ongelukje. Stomverbaasd kijkt hij naar
de gesloten deur en prevelt: „Heb je ooit
dat heeft die snertdeur nog nooit gedaan

!"

Maar dan slaat Labberdoedas weer aan het fluiten. Het systeem heeft altijd zoo verbluffend goed
gewerkt, ook nu zal het wel
weer gaan. Maar hoe Loebas ook fluit, het helpt
niets.

Ook scheller fluiten helpt niets.
Een radelooze angst grijpt den
schurk aan. Wat is dat nou,
waarom wil die deur nou niet
open ? Het ding werkt toch auto-

matisch

Nog nooit
fluitje gefaald 1"
?

heeft

-.i

SO.— per maand.

„Maar dat k&n toch niet", riep de verkoopster ontzet uit.
„Wat duivel, 't is zoo !"
Krachtig sloeg hij met z'n vuist op de

juffrouw waagde

i*:

Vraagprijs

De kleine Onverlaat

„Maar dat beeldje waar U het over
hebt, is toch die Boeddha, die die meneer
vanmorgen wou koopen, die bij U kwam
praten over een prijsverlaging
Wat
„Koopen ?
prijsverlaging ?
praat U toch allemaal voor onzin !"
Woedend voer de „baas" voort:
„Ik heb toch voor dit ding 75 dollar

betaald

•'

■

(

gezocht op onder-

neming of vacantieoord

■

handen.

ONDERDAK

Bandoen? II 192, Batavia II 197,

P. P. R. K.

■

leege

Met

■

Na korten tijd kwam hij terug.

z'n

En juist als hij even stopt om
weer opnieuw adem te
halen, hoort hij een hem welbekende
stem, de stem van
zijn nachtmerries
„He, ouwe Jongen ! Spaar je asem
:

n/nrtV.j
pen dasje
O*

nJ ! b€ter Bebruikcn als je straks het heneom je nek krijgt !» Als
Labberdoedas
Pn r ßt barst hij haast
van n U d en hij breekt
n
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