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Suarez

Diégo

De radio zeide, dat gisteren 7 Britse
neergeschoten
werden
vliegtuigen
6.5).
(Londen, (ff>)

SUAREZ GEVALLEN.

DIÉGO

c°mmuniqué van de Britse Ad-len het Departement van Oor-
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Frankrijks grote maritiegevallen is voor
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BRITTEN IN DE BUITENWIJKEN
VAN DIÉGO SUAREZ.
Britse Commando's en tankstrijdkrachten bestookten de Franse koloniale troepen in de buitenwijken van Diégo Suarez en berichten uit Vichy gaven te kennen, dat de val van die marine-basis op het grote eiland Mada.
gascar onvermijdelijk is.
De Britten slaan snel toe. teneinde te
voorkomen, dat Madagascar valle l'n
Japanse handen als een bedreiging voor
de Geallieerde scheepvaart in de Indische Oceaan en rukten 20 mijl voort
van de kust tegenover Diégo Suarez
terwijl de Fransen het verlies toegaven
van 3 hunner oorlogsschepen in een
ruchteloze aanval op Britse transportschepen, geladen met manschappen en
tanks. De Franse schepen, die tot zinken werden gebracht door het Britse
kanonvuur waren de 1.379 ton grote
duikboot ..Bezeviers" en de 7.110 ton
grote hulpkruiser ~ Bougainville".
Deze manoeuvre voor de zeewaartse
defensies van Diégo Suarez zorgden
ervoor, dat de Britten 20 mijl konden
voortrukken in een gebied waar de
kusten slechts 3 tot 10 mijl van elkaar
verwijderd zijn. Een Britse commentator zeide, dat de gesteldheid van het
land de Britten dwong een omweg te
maken. De Fransen zeiden, dat het
grootste deel der bemanningen van de
duikboot en de hulpkruiser, welke eens
een passagiersschip was dat tuisen
Frankrijk en Afrika voer, werd gered.
Het lot van het derde Franse schip
werd niet gemeld. Alle berichten van
Vichy spraken van een heldhaftige defensie door de numeriek ver in de
minderheid zijnde kolonialen, doch de
Britse commentator weigerde de Franse schatting te bevestigen, dat de landingsstrijdkrachten bestonden uit 20.
000 man en dat parachute-troepen werden gebruikt (Londen, </P) 6.5).
\

GROTERE FRANSE
WEERSTAND.
Een communiqué van de Britse Admiraliteit en het Departement van Oorlog zegt: ~De opmars van onze strijdkrachten in het Noorden van Madagascar wordt weerstaan met vastberadenheid en het aantal ongevallen is
heden groter. De operaties worden
voortgezet met steun van onze marinevliegtuigen (Londen, (/P) 6.5).
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geeft zich oven.

Radio-Parijs geeft hoop op Madagascar op.
Chinese commando-aanval op Amoy heeft succes.
Ven Kleist bij Charkov door Timosjenko verslagen.

EEN ANTWOORD VAN VICHY.
Cordell Huil zeide, dat de verwerping van de Noordamerikaanse nota

CURAÇAO

door Vichy, waarin de Britse coup op
Madagascar werd gesteund, een antwoord vereist. Hieraan voegde hij
grimmig toe, dat men zeker een antwoord zal krijgen.
Hij zeide niet of het antwoord zal
worden gegeven in de vorm van een
nota of-een actie. Hij liet ook niets los
toen hem op de persconferentie werd
gevraagd over het gevoelen in diplomatieke kringen te Washington, dat de
weerstand van Vichy tegen de bezet:n handeling
ting van Madag
was. welke zou kunnen worden uitgelegd als een vijandige handeling
opzichte van de Verenigde Landen en
dientengevolge een grond vi
actie tegen de onder beheer van Vichy
staande bases, die het Kanaal van
nama flankeren (Washington. (/P) 6.5).

LA VAL HULDIGT VERDEDIGERS
OP MADAGASCAR.
Verslag uitbrengende over Madagascar aan het Franse cabinet zegde
Pierre Laval zijn volle goedkeuring toe
en bracht
aan de Franse weerstand
tro
hun
lei
hulde aan de
die ondanks de grote numerieke
derheid op heldhaftigi
Ie Angelweer
strijdkrachten
saksische
(Vichy, (JF) 6.5).

EEN VOORPOST VOOR

ZUID-AFRIKA.

Kolonel Deneys Reitz, waarnemend
Premier van de Unie van Zuid Afrika,
zeide, dat een voorpost van de Unie
wordt gevestigd te Madagascar. (Er is
tot nu toe geen aanwijzing geweest,
dat Zuidafrikaanse strijdkrachten deelnemen in de strijd voor de bezetting
van het eiland, doch het is besproken
of de verantwoordelijkheid voor de defensie ervan zou vallen aan de Unie als
Britse gebied).
het meest
„Madagascar
moet worReitz zeide:
Geallieerden
hebden gehouden. Onze
ben het initiatief genomen en maken
thans een bruggehoofd. Het minste wat
wij kunnen doen is onze dekken gereed
te maken voor actie, omdat ons eigen
bestaan op het spel staat" (Johannesburg, </P) 6.5).

LA VAL ZAL HULP ZOEKEN VAN
DE AS.
Drew Middleton seint uit Londen:
Vrije Franse bronnen alhier voorspelden, dat de pro-Duitse Vichy-Regering van Laval hulp zal vragen aan
de as tegen de Britten op Madagascar.
De voorspelling kwam na een dag van
een verwoede activiteit van het Vichyrégime. De diplomatieke aandacht van
Londen werd gevestigd op de bijeenkomst van het Vichy-cabinet van welk
een verzoek om Duitse en Italiaanse
hulp door vele bronnen verwacht
wordt. Sommigen voorspelden, dat Laval oorlog zal verklaren aan !
Britannië. Deze stap wordt onwaar'
schijnlijk geacht door andere zegslieden, aangezien oorlog legen Engeland
ook oorlog tegen de Verenigde Staten
zal betekenen. Goede bronnen zeiden,
<

BRITTEN SLAAN ZICH EEN

WEG IN DIÉGO SUAREZ.
Wesley Gallagher seint uit Londen:
Met golven van bommenwerpers en
lichte tanks slaan de Britten zich een
weg in de buitenwijken van Madagascars marine-basis Diégo Suarer. niettegenstaande de hevige verliezen, die
hun worden toegebracht door 'de bitter
stand biedende I 'ranse kolonialen.
Zegslieden hier gaven de mening te
kennen, dat de Britse opmars op het
grote eiland in de Stille Oceaan nog
gunstig voortgang heeft na 36 uren en
gemeld wordt, dat de Britse eenheden
zich reeds bevinden in de buitenwijken
Diégo Suarez aan het Noordoostelijke punt van het eiland. De kleine
,1 Antisiraha aan dezelfde baai als
Diégo Suarez is waarschijnlijk binnen
het bereik van de Britse artillerie.
Kanonvuur van de vloot bracht de
Franse hulpkruiser „Bougainville" en
de duikboot „Beveziers" tot zinken,
terwijl.de Koninklijke Marine de Franse vlootbasis blokkeerde. Intussen kwamen golven van bommenwerpers aanzetten van zee uit en bestookten de
Franse fortificaties en troepen.
Een bericht van Gouverneur Generaal Armand Annet van Madagascar,
dat door de radio van Vichy werd uitgezonden, zeide, dat ongeveer 20 Britse
schepen waaronder
troepenschepen,
kruisen voor de baai van Diégo Suarez
zonder zich te hebben gewikkeld in
landingsoperaties van de voorzijde. De
radio zeide, dat de Britten worden gesteund door vliegtuigen van een vliegdekschip en de aanval op Diégo Suarez
van de achterhoede" voortzetten en dat
de Franse troepen bitter weerstand
bieden en ~de Britten afslaan met hevige verliezen" (Londen, (/P) 6.5).

GENERAAL GIRAUD BLIJFT IN

FRANKRIJK.

Ingelichte bronnen zeiden, dat elke
quaestie betreffende het
overleveren
van Generaal Henri Honoré Giraud
aan de Duitsers geregeld is en dat de
Generaal in Frankrijk zal blijven.
Een overeenkomst over het lot van
den Fransen officier, die de vorige
maand uit een Duitse gevangenis ontsnapte en naar onbezet Frankrijk te-
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2 punten: 1 ) Giraud heeft
gezworen aan Pétain, waardoor

gebaseerd op
trouw

de bezorgdheid is verdwenen dat hij
zich tegen de Vichy.Regering zal
plaatsen; 2) Hij gaf de verzekering, dat
hij niet aan politieke activiteiten zal
deelnemen tot het eind van de oorlog
(Vichy. (/P) 6.5).
3

IRAKESE SAMENZWEERDERS
GEHANGEN.

Het

nieuws van vandaag.

Radio-Parijs zelfs heeft de hoop
op een succes op Madagascar reeds

opgegeven (blz. 3). Dit is ook ver.
standig. want de successen reien
zich steeds maar aaneen. Churchill
heeft reeds een verklaring algelegd
en medegedeeld, dat er hier drie
maanden is voorbereid (blz. 3). Het
resultaat van deze tijd van voorbereiding is, dat Diégo Suarez, de
meest versterkte plaats van het eiland, zich thans heeft overgegeven.
Van twee kanten naderden de geallieerden, toen gisteren nog weer 20
Britse schepen voor de baai verschenen. Een Franse hulpkruiser en
een Franse duikboot gingen er reeds
aan. De gevechten blijven in hevigheid toenemen. De-Britten worden
ondersteund door een luchtmacht
van een nabijzijnd vliegdekschip.
Nu het Noordelijke schiereiland
gevallen is, hebben de Britten meteen het offensief geopend om het
volgende schiereiland, Monjia, te
gaan veroveren (blz. 3).
Behalve in Birma gaat het thans
overal voor de wind. De Chinezen
gaan de tactiek van de commando-

aanvallen
men. Goed
beeld doet goed volgen, Aan de
kust van Amoy hebben ze op deze
doorgesnemanier telegraaflijnen
den, bruggen vernield enz. (blz. 3).
Maar in Birma moeten de Chil
nog terugtrekken. Tsjang Kai Sjek
is er gearriveerd om zelf het commando over te nemen. Toch hebben
de Japanners een douanestation van
de provincie Yunnan weten te nemen. Zij zijn 25 mijl langs de Birma.
weg opgemarcheerd (blz. 5),
De situatie aan het Russische
front blijft zich ontwikkelen in het
voordeel van de Russen. Timosjenko
vordert steeds. De Duitse generaal
Von Kleist heeft dat nu weer bij
Charkov moeten ondervinden. De
guerilla-activiteit in de Oekraïne
neemt toe (blz. 3). Van het Noordelijke front is vandaag 'geen nieuws
van betekenis binnen gekomen.
Izvestia schrijft over het lenteoffensief de waarheid. „Het lenteoffensief is voor de Rode legers een
succesrijke opmars geworden in
plaats van een actief defensief" (blz.
3).

3 Medeplichtigen van Rasjid Ali
Al Gailani. die de kortstondige Irakeevolutie in Mei van het vorig jaar
leidde, werden in de ochtend opgehangen na door een Krijgsraad ter
dood te zijn veroordeeld. Zij zijn Yunis Abawi, den vroegeren Minister van
Economische Zaken. Kolonel Mahmud
Salman, het vroegere Hoofd van
de
luchtmacht, en Kolonel Fahmi, die de
aanvoerde
Irakese pantserdivisies
(Bagdad, hak, (/P) 6.5).

DUITSE

BEWAPENINGSRAAD
GEVORMD.

Van 'de Duitse radio
De vorming van een speciale Bewa.
penjngsraad, bestaande uit 5 vertegenrdigers van de strijdkrachten en 7
industriëlen werd bekend gemaakt door
Albert Speer, Rijksminister voor de
Wapenproductie en Ammunitie. Tot
de leden behoren Veldmaarschalk Generaal Erhard Milch, Generaal Von
Leeb, broeder van Veldmaarschalk
Generaal Wilhelm Ritter von Leeb die
de Duitse strijdkrachten aan het Leningradfront aanvoerde,
Hermann
Buecher, Voorzitter van de Duitse
General Electric Company en Paul
Pleiger van de Hermann Goering fabrieken (Berlijn, (#>) 6.5).
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dat de betrekkingen met de Verenigde
State» een voornaam punt zijn in het
program van Laval.
Sommige bronnen waren van mening, dat de Franse vloot aan Duitsland zou worden overgeleverd door
Laval als repressaille voor de Britse
aanval op Madagascar. Men gelooft,
dat zowel Darlan als Laval in het verleden eraan twijfelden of de vloot zou
vechten, indien zij aan de Duitsers zou
worden overgedragen.
Britse zegslieden zeiden echter, dat
de aanval op Frans gebied door J
tot zulk een omvang zou kunnen worden opgeschroefd, dat de mannen zouden willen dienen lenen de Britten
(Londen. (JF) 6.5),
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„KALTENBORN EDITS THE NEWS"
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HEDENAVOND 7 en 9 n.m. zal de ir. KALTENBORN de
navolgende vragen voor U beantwoorden
1. /.uilen de Ver. SI aten het. offensief nemen dooi' de be
zetting van Afrikaanschè gebieden?
2. Is niet het Russische front verreweg het belangrijkste nu
de Russen het offensief hebben genomen,
ebrek aan ]
3.

:

I

materialen hebben ?
en, dat wij een zekere graad van inflatie hebben,
Ti
wat nu te doen om dat te redden ?
1485
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10Mei zij Dag der Glorie

Want 10 Mei 1940 toonde der wereld, wat het
Nederlandse Volk waard is.
Volgens het Deense volksgeloof rust
in de kelders van het kasteel Kroonborg in Elseneur, het zelfde kasteel,
waarin Shakespeare Hamlet laat spelen, een legendarische reuzenfiguur
Holger Danske. Op de dag. dat de
Deense onafhankelijkheid in groot gevaar zou komen, zou Holger Danske
opstaan, zijn kelders verlaten en aan
het hoofd der Deense soldaten het Vaderland redden.
In April van hel voor-vorige jaar
heeft Denemarken zijn onafhankelijkheid verloren aan den gevaarlijksten,
giftigsten en verachtelijksten vijand,
waaraan het zijn onafhankelijkheid kon
verliezen, het Duitsland van Hitler,
maar Holger Danske is niet versche-

het vocht met volle overgave en
ontembare moed.

met

Dag van glorie.
De 10e Mei is

een dag van glorie
vernietiging van
de pantsertrein bij Mill, de herovering

voor

Nederland. De

van alle vliegvelden door depöttroepen,
die net geleerd hadden hoe zij hun geweer vast moesten houden, doch daarin
geen bezwaar zagen om storm te lopen
tegen de Duitse keurtroepen, die de
vliegvelden bezet hadden en deze vernietigen, de Gele Rijders aan de Maas,
de mariniers en de torpedoboten te
Rotterdam, de vernietiging der parachutisten en luchtinfanteristen, te veel
om afzonderljjk op te noemen, maar tezamen vormende de volledige mislukking van het Duitse veldtochtsplan
om door middel van een strategische
overvalling met geheel nieuwe middelen, binnen 2-4 uur meester te zijn van
Den Haag. de regering en H.M. de
Koningin.
Een belangrijke overwinning daarom over den vijand, die zich zo gaarne
onoverwinnelijk noemt!
De 10de Mei is een dag van glorie
voor de Nederlandse burgerij. De moed
en koelbloedigheid, waarmede zij haar

nen.
Heeft hij zich verslapen, of-heeft hij
gemeend, dat een volk, dat zich zelf
:n geholniet helpt, ook
pen kan worden:'
De Nederlandse wei
lag nooit slapende in de diepe kelders
Hij werd wel
van een mul kasteel.
aangevallen door de slachtoffers van
buiu-nland.se propaganda, die in eer.
baar Nederland een hinderpaal
zagen voor hun plannen.
Zo zelfs werd gepraat en bezuinigd,
dat somtijds enkelen begonnen te twijonder,
felen, of de patiënt het leven wel zou eerste luchtbombardementen
ging. De rust. waarmede de orders der
houden, maar toen de politieke spanningen in Europa toenamen, toen de regering uitgevoerd werden. De afwezigheid van paniek, ondanks de pogingevaren voor de Nederlandse onafhangen daartoe in het werk gesteld door
werden,
kelijkheid reëler, grijpbaarder
de
Duitse vijfde colonne ondanks het
zag men de geest van weerbaarheid bij
Optreden
der parachutisten. Haar eende dag krachtiger worden en meer naaiheid
en
vastberadenheid in de ure des
de voorgrond .schrijden
Toch kon alleen de grote proef, de gevaars.
Het was der wereld wel bekend, dat
oorlog zelf, de moderne oorlog mi
zenuwoorlog,
die Nederland in de werken des vredes
zijn voorafgaande
met duivelse intelligentie het moreel te
vooraanstaande plaats innam:
maar op 10 Mei merkte de wereld, dat
lijf gaat. aantonen ol de onafhankelijkheidszin, opofferingszin en moed van Nederland ook in de vuurproef van de
het Nederlandse volk even groot waren moderne oorlog zijn naam kon hooghouden. ..The Dutch fought really heals in de glorietijdperken van onze hisschrijft Foreign Affairs het
roically"
torie.
:ikaanse kwarVele vreesden, dat de anderhalve
taalblad
en
blijkt uit alle
deze
mening
eeuw van vrede en voorspoed een verpublicaties.
buitenlandse
invloed
slappende, verwekelijkende
De betekenis van deze heldenstrijd
geoefend.
zouden hebben
10 Mei gaat daarom ver uit boven
op
de
De 10de Mei 1940 toonde ons en
volk
het
wereld, wat het Nederlandse
direct bereikte resultaat. Het leerde
waard was en als wij aan die 10de der wereld, dat Nederland vocht en
Mei denken, kunnen wij slechts trots vechten zal, hoe sterk zijn tegenstander
ook zij. Dat een aanval op Nederlands
zijn op ons volk.
grondgebied daarom altijd een zeer
Het vroeg niet welke hulp wij konbuiten,
den krijgen van
het vroeg niet groot risico medebrengt. Dit kan ons
hoe groot de kansen waren om den in de toekomst voor zeer veel onaanvijand op de duur te weerstaan. Het genaams behoeden.
wist slechts, dat zijn onafhankelijkheid
Laat de 10de Mei daarom een feestgewapenderhand werd aangevallen en dag zijn. Het feest van de weerbaar-

„DAGBLAD AMIGO E
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Nederland.

heid van Nederland, het feest van glorie van Nederland.
Laat die dag er een van demonstraOp de
tie van vaderlandsliefde zijn.

10de Mei moet op ieder huis de vlag
van top waaien, het moet een dag van
vreugde zijn omdat op de 10de Mei
werkelijk bleek, dat het Nederlandse
volk was zoals wij allen in ons hart
hoopten dat het zou zijn, wanneer de
grote beproeving kwam.
Dag van rouw.

Maar de 14de Mei

zij een

dag

van

rouw.

HARE MAJESTEIT HERDACHT
NEDERLANDS HELDEN.
Aneta te Londen meldt, dat H.M.
hield
Koningin Wilhelmina een rede
de
72
voor Radio Oranje, waarbij Zij
geéxecuteeide Nederlanders herdacht,
die als martelaren voor de bevrijding
van Nederland vielen.
Z'j verklaarde, dat er nog veel
meer Nederlanders door de Duitsers in
het geheim vermoord zijn geworden;
Zij verzocht het Nederlandse volk om
de stricste geheimhouding te bewaren
omtrent onderwerpen, welke van belang kunnen zijn voor den vijand.
In verband met de herdenking op 10
Mei as. deelde Zij mede, dat Zij deze
in afzondering en in stilte zou door-

I

Op 14 Mei moest generaal Winkelman de vesting Holland aan den vijand overgeven, waardoor deze het
overgrote deel van Nederland kon bezetten. Die dag kregen de troepen in
Nederland order de wapens neer te
leggen. De troepen in Rotterdam, die
den vijand reeds vijf dagen lang belet
hadden over de Maas te komen. De
troepen in Kornwerderzand. die denj t H.M.
besloot Haar rede met de
vijand met succes hadden teruggewor-4
«fwoorden, dat de heldhaftige Nederpen, de troepen in Den Haag, die del
standvastigheid, de dag nader
vliegvelden met enorme opofferingen Jiandse
zal brengen, waarop de Verenigde vrije
hadden heroverd, die de parachutisten Nederlanden zullen worden herboren.
en luchttransporttroepen hadden opgei ■
ruimd. De troepen, die nog niet in het
SURINAME IS NIET GERUST
vuur waren geweest, die in hun door
OVER FRANS GUYANA.
maanden lange arbeid zo sterk mogelijk
gemaakte stellingen zaten te branden
Aneta-correspondent J. H. Boas te
van verlangen om ook dien vijand eens
schrijft:
voor hun mitrailleurs en geweren ter j
„..Suriname is er in alle nuchterheid
krijgen en ze ook bij tientallen tegelijkÉ
overtuigd, dat zolang Frans GuZij allent jvan
in het zand te zien bijten.
niet door Generaal Charles de
'Ayana
moesten de wapens neerleggen, zonderr
strijdkrachten
zich overwonnen te voelen, de bitterste? jGaulle's vrije Franse
(wordt
dit
Nederlandse
beheerst,
wanhoop, die over een soldatenziel ge-,
grondgebied
verkeert.
Frans
in gevaar
bracht kan worden.
van
de meest misèraDe 14de Mei is ook de dag van hetf, JGuyana is een
met minder
Jbele
kolonies
ter
wereld
bombardement van Rotterdam, van de
en op zich zelf
25.000
inwoners
jdan
uitmoording van deze tienduizenden
weerlozen. Het is ook de dag. dat de Jlevert het geen gevaar op. Doch het
Nederlandse verraders openlijk hunl gis zorgvuldig ~ge-Lavaliseerd" en er
nemen,
verraad beleden en het is de dag, dat» Jzijn redenen te over om aan te
sommen
gelds besteed zijn
de Nederlandse regering in Londen) 'dat grote
het bouwen van militaire werken.
aankwam met een minister-president,i
uiterst
welkom zouden zijn aan indie in gevangenschap had willen gaan'
as-strijdkrachten.
filtrerende
inplaats van zich te begeven naar eenj
ledereen hier in Suriname voelde,
plaats, van waaruit hij het verzet van;
het Nederlandse imperium tegen agres-U dat de veiligheid hier vergroot werd
sic, onderdrukking en verraad tot hetl door de komst van Amerikaanse troeversterking van het Ne_
uiterste kon volhouden.
g jpen en door de
Dit is ook de dag. dat wij beginnen te™ jderlandse garnizoen, doch men gevoelt
treuren over onze doden, want pas op [�.eveneens, dat de sleutel van Suriname's
veiligheid niet in^ Suriname zelf is, doch
14 Mei werd het duidelijk, dat zij met
het offer vaji hun leven niet het doel Jin de beheersing van de toegangswegen
bereikt hadden, dat hun direct voor jtot dit land. Een dezer toegangswegen
en
nlI is Wans Guyana, onvriendelijk
ogen stond nl. den vijand uit het land
Een tweede toegangste houden, de voedselvoorraden en del
"weg is de Atlamtische Oceaan. Een
rijkdommen van Nederland te beschermen tegen roof, hun familie, kennissen
derde: de lucht, die kwetsbaar is van
Frans
Guyana en zelfs van Dakar uit.
en
mede-Nederlanders te vrijwaren
De
Gouverneurs van Suriname en
voor het bezoedelend contact met de
Gestapo, de S.S. en alle omkoperij, Curacao hebben er beide onlangs op
gewezen, dat beide Nederlandse geverraad, terreur en mishandeling, waar
deze organisaties om bekend staan, de biedsdelen nu midden in het strijdtojeugd van Nederland, voorzover zij te neel liggen. Toegegeven moet worden
dat Suriname zich niet al te gelukkig
jong is om zelfstandig te oordelen, te
in de algemene situatie. De
gevoelt
beschermen tegen opzettelijke infectie
bevolking
wenst geen martelaarschap
met nazie_ideologieën.
De !4de Mei 1940 is het diepste punt of posthume glorie. Wat zij wenst, is
gereed-zijn, niet voor een heldhaftige
in onze geschiedenis. De inval der
Franse i evolutielegers op het einde van korte strijd, doch voor alle mogelijkde 18de eeuw leidde nog tot stichting heden ener invasie. Zij zou zich heel
wat gelukkiger gevoelen wanneer eens
van een min of meer onafhankelijke
en vooral een eind werd gemaakt aan
Bataarse Republiek van vrije Nederde zeer tastbare bedreiging, die Frans
landers en eerst veel later via het nog
Guyana vormt. Suriname vindt het niet
onafhankelijke Koninkrijk. Nederland
aangenaam, dat het practisch het enige
tot di inlijving bij Frankrijk.
De ideeën der Franse revolutie werland op het vasteland van Amerika is,
dat grenst aan een gebied, waar vrijwel
den door velen in Nederland met enthousiasme ontvangen en zijn in vele dezelfde ideologie heerst als die van
Berlijn zelf. En het vindt de mogelijkopzichten een leidraad geweest voor
onze wetgeving tot op de huidige' dag.
heid van een vijandelijke aanval via de
De Franse overheersing heeft ons haven van Gayenne niet aangenaam.
naast armoede, ellende en verliezen op
Suriname staat gereed om zijn plicht
de slagvelden van Europa en Rusland, te doen, doch het voelt eveneens, dat
ook veel goeds gebracht.
het recht heeft op alle mogelijke veiDe Duitse inval heeft direct vrije ligheidsmaatregelen.
Deze kunnen
Nederlanders tot slaven gemaakt en slechts dan getroffen heten, wanneer
heeft honger en ellende over het land Frans Guyana in handen komt van
gebracht. De ideeën der Duitse nazies
Generaal De Gaulle en wanneer het
zijn van een negatie der menselijkheid,
dan met Suriname en Brits Guyana
van een harteloosheid die de wereld
spoedig wordt samengevoegd tot een
doet huiveren. Zij zijn opgebouwd op sterke strategische eenheid. '
een basis van direct grijpbaar voordeel
niet eens voor het Duitse volk, maar
ZEER COSMOPOLITISCH EN
voor de partij en het is niet te zien. hoe
HELEMAAL NEDERLANDS.
daaruit voor ons iets goeds kan worden
overgehouden.
Een Nederlandse kamp ergens in
Wij mogen niet wanhopen. Laten
Engeland
is de meest cosmopolitische
wij niet vergeten, dat uit de huid van
plaats
van het gehele land. Van elk
een gifslang mooi leer vervaardigd kan
hoekje
van de wereld zijn daarheen
niet
verworden, maar laten wij vooral
gekomen om voor hun
Nederlanders
geten, datje gifslang eerst dood geslavolk
en
hun
Koningin
te vechten. Een
gen moet worden, voor dit mogelijk is.
man
persbureau
van
het
Aneta heeft
De 14de Mei zij óók een dag der kerer
rondgekeken
en
hij
komt
lot de conken, want op die dag eindigde onze
clusie,
er
vrijwel
dat
geen land ter
eigen macht ter bescherming der onzen
wereld is behalve Groenland en Tibeth
en werden zij weerloos overgeleverd
waar niet Nederlanders zijn, die hun
aan de duistere machten, die in deze
wereld hoogtij vieren, zodat slechts in aken geliquideerd en hun baantje erovergave aan Hogere Leiding onze aan gegeven hebben voor Nederlands
grote rijheidsstrijd.
hoop op de toekomst kan liggen.
Mensen van allerlei aard, ontwikkeeen
van
dag
na14 Mei zij daarom
en huidskleur zijn dan ook in het
ling
tionale rouw, de vlaggen halfstok, herkamp
tezamen. De Aneta.man vertelt:
denkingsdiensten voor onze doden en
..Toen ik aan een corporaal de weg
gemeenschappelijk gebed voor hen in
de cantine, antwoordde deket Moederland, die de strijd tegen het vroeg naar perfect
zulk
in
Engels, dat ik hem
ze
en
voortzetten,
metterdaad
beest
hij
goed
zo
vroeg
Jioe
die vreemde taal
geestelijk.
sprak: Het bleek, dat hij professor in
de Engelse taal aan de Universiteit van
Belem in Brazilië was geweest. Hij was
directe
hierheen gekomen met een groten land.
bouwer uit Argentinië, die zijn enorme
veestapel en zijn 15.000 are land aan
MEESTER
de
hoede van een plaatsvervanger had
EEN MAGAZIJN
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idie

—
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Voor

indiensttreding
gevraagd

oudige
met kennis v
iidmiri stral
Zii'h aan (e melden -ij:
11. 11. van 1 >oorniii' k
:

Huize G' si e W
's n .mv .
4 uu].

!

408

overgelaten en naar Engeland was gekomen.
Ik ontmoette een Braziliaansen cowboy, een mijningenieur uit het binnenland van Bolivia, een bankier uit Venezuela, een koopman uit Peru en verSurinaschillende mensen uit
me en Canada. Mijn rondgang door dit

Nederlandse kamp in Engeland, maakte op mij, als Nederlander een zeer diepe indruk."

Dl

HEDEN

—

—

—

—

een organisatie ondergeeen onderdeel vormt
die
weer
bracht,
„Cultuur-kamer".
N.5.8.-se
van de
De subsidie aan de Rooms-katholieke leeszaal en bibliotheek te Maastricht is ingetrokken, omdat het bestuur
niet voldoende nationaal-socialistische
zijn

nu

in

—

lectuur heeft aangekocht.

valt het
omdat
dit
de onr.k. Episcopaat
scholen
had
aanderwijzers van r.k.
gezegd te weigeren propaganda-materiaal van de N.5.8., in de lokalen op
te hangen.
Teneinde het luisteren naar buitenlandse stations tegen te gaan, hebben de Duitsers de belasting op radiotoestellen verhoogd tot ƒ 17.— en het
abonnement op (door hen gecontroleerde) radio-distributie verlaagd tot
ƒ 14.—.
Een ..zwarte-markt" roggebrood
kost op het ogenblik in Limburg 12
gulden. Onlangs zijn daar 30 mensen
gearresteerd wegens het verhandelen
van brood buiten de rantsoenering om.
—Er wordt uiteraaard enorm
gesmokkeld aan de Nederlandse grens.
Dagelijks maken de kranten melding
van arrestatie en gevechten.
Alle wethouders van de gemeente
Utrecht (de heren A. H. Dekker, H.
Botterdeg, H. Ploeg, D. C. Zegels en
H. B. J. Waslander) zijn afgetreden
wegens het aan burgemeester Ter
Pelkwijk gegeven ontslag.
Nu alles gerantsoeneerd is. verkopen papierhandelaars, sigarenwinkeliers, café-houders en kappers tegenwoordig schilderijen. De cultuurkamer
protesteert er heftig tegen en ook aan
deze bijverdienste zal du» wel spoedig
een einde worden gemaakt.
Lopen in het gelid, al of niet geüniformeerd, is nu ook alweer verboden
in Nederland. Behalve natuurlijk voor
Duitsers en NSB_ers. De straf: een
half jaar gevangenis of duizend gulden
boete.
—

..Volk

en

Vaderland"

aan,

—

—
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Het Theater van DE GROOTE FILMS

8 uur

VRIJDAG

ZATERD A Q

K ING of the
.

•

.

aanslag op de veiligheid van de vereemgde naties.. stoutmoedige spionnage verijdeld door dapperheid van Amenkaansch piloot . . gewetenloos misdadiger maakt misbru,k van z,,n hypnotische macht
V00D00...
V r
a
puprðr r alsi een Amenkaansche hela.,
DICK FURCtiLL

Entree: 125-75-30

Ü22

T T'V'u

I

Grandioos

[voorprogramma

'

gewantrouwd promotor

LA IRD GREGAR, de onvergetelijke GURO uit
..BLOOD AND SAND".
Nimmer heeft U zulk een thriller gezien!
Entree: 125-75-30 fOnze Newereel]

__

ZONDAG

DE COWBOY SENSATIE

nr\n

ROXY

il ED E N

G

100-50-25

Kinderen halve prijs.

FIL M

s'

ME T

[BARBARA STANWYCK]
Geen kinderen

100-50-25

SERGEANT

9

VORK

ENTREE:

125-75-30

Geen kinderen

1417

Wij

verzoeken onze abonné's op
ARUBA beleefd doch dringend om
hun abonnementsgelden vóór den 10
der maand te willen voldoen bij onzen
Agent aldaar.
ADMINISTRATIE.
1448
DE HEER EN MEVROUW

G VAN TONGEREN-VERHAAF

•

geven met blijdschap kennis van de
geboorte van hun zoon

GE RRIT

DE HANDWERK- EN

St. Elizabeths Gasthuis
ó Mei 1942

BLOEMENBAZAAR.

1445

—

—

CURACAO.
WIE IS DE GELUKKIGE?
6294
8199
4223

Ie prijs

2e prijs
3e prijs

De voorzitster van de Vrouwenorga.
nisatie Curacao schrijft ons:
De handwerk, en bloemenbazaar
van de V.O.C, heeft een goede

ƒ 4000.— opgebracht. Hieronder nog
de nummers waarop een prijs viel:
De vijver No. 4; de palm No. 28;
sierplant No. 20; vruchtenschaal Ne.
12; vruchtenmand No. 2; kanten kleed
met vingerdoekjes No. 124; kassen
No. 21; kinderkamerwandkleed Nd.
101; trein No. 2; poppenhuis No. 75voetbal No. 119; geborduurd tafeL
kleed No. 30; vlaggetjeskleed No, 145,
Het poppenhuis kan aan het Logegebouw afgehaald worden op vertoon
van het lot.
De sierplant,
vruchtenmand en
schaal s.v.p. even telefonisch informeren bij Mevrouw Eldermans (tel. 2383)
Het kanten kleed en geborduurde
tafelkleed kan afgehaald worden bij
Mevrouw v.d. Sar, Hoogstraat 50.

VERDUISTERING EN MISDAAD.
Sedert de algehele
verduistering
werd afgekondigd, is het plegen van
misdrijven sterk toegenomen. Begunstigd door de duisternis, werden de
meest ernstige misdrijven
gepleegd,
zowel op zedelijk gebied als op het terrein van de vermogendsdelicten.
Wat
het laatste betreft, bleef het niet alleen
bij diefstallen, doch ging men zelfs
over
tot beroving, waarbij niet zelden
ge
weid tegen de slachtoffers werd aan.
gewend. Voornamelijk waren het
geallieerde (Noorse en Engelse)
*»elie
den, die het slachtoffer werden
deze vagebonden. Deze zeelieden van
wa
ren te laat gekomen voor de
veerpont
en konden
dan hun schip niet
bereiken. Velen van hen bcnutt-nmeer
dan'
het wachtlokaal op de hoek
Handels
kade. de Ruyterkade voor hun
rust. Als zij vervolgens in de
ochtend wakker werden, bleek vroecre
dat zij van hun geld en goederen hen
wa"
Thans is gebleken, dat
slechts enkelen van hen bij de Poliho

nacht"

deden.
De laatste tijd kwamen echter
meer
•uing.ften binnen waarbij de
zeelied
aangifte

verwoS"

zelden vrij ernstige
toonden, hun toegebracht
dpor de bc'
rovers toen
wakker wordende, zich
zij-,
tegen hen wilden
verzetten. Zij werden
dan tegen de grond
en
niet

sommige gevallen

geslagen'

i"
danig toegetakeld

Tensl otte mocht het der
gelukken achtereenvolgens Recherche
in
vier
nachten acht personen op
heterdaad
te
betrappen bij het beroven
van

onze

PAARDENRENNEN.
Zondag,

10 Mei, 16 uur, zullen er
paardenrennen gehouden worden op
het sportterrein te Santa Rosa. Het
programma bestaat uit schoonrijden
rennen, ringsteken en vlaggenspel.
Het sporterrein is vergroot, zodat de

paardeffsportclub nu over een renbaan
beschikt van 700 meter lengte.
De toegangsprijs is gesteld op 25
otnt. Kinderen halve prijs.
Om het terrein te bereiken,
slaat men
vanuit de stad komende op de
weg van
Van Engelen links af bij de gasolinepomp.

i

IX A L,

E
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VRIJDAG, ZATERDAG &
VOO R s T E L L X G E N

I

ZON DAG

SUPERMÜSIGAP

in ]VIUSIC
JVIAGIC
i
DE FILM MET DE GENIALE WONDERKINDEREN
THEGREATLIE WAS gebouwd op Tschaikowski's Piano-Concert
MAGIC IN MUSIC IS gebouwd op GRIEG'S Piano-Concert
1493

Attentie
Autobezitters
——

-*-

—

Thans is de tijd aangebroken, om uW
wagen eens grondig van onze prima service te laten genieten.
Voor slechts tien guldens in de mnd.
kunt U uw wagen laten
WASSEN EN SMEREN!
OLIE EN SMEER VERVERSEN!
:

POÜSHEN!

VERDUISTERING.
Hedenavond" begint de verduister.no
ochtend om 5.49 uur.

APOTHEKEN.

Deze week hebben
apotheken de Zondagsten:

Otrabanda;

Punda:

de

volgende

Cn

Centraal.

Wilhelmina.

CHEQUE-KOERSEN.
De Plaatselijke Banken noteren de
» olgende koersen:
Inkoop.
Verkoop.
Paiamaribo
99.50
100.50
Londen
7.55
755
Caracas
55,
53.—

.

ARYCOOPER

ENTREE:

Gisteravond hield de Athletiekafdcling van de Katholieke Sport Centrale
in een der zalen van het Bargesbad een
zeer geanimeerde vergadering. De opkomst was uitstekend. Luitenant Adjudant Emil Chr. J. M. van de Laarschot, de voorzitter van deze afdeling
hield een toespraak, waarin hij nog
eens op duidelijke wijze het doel van
de athletiek uiteenzette.
Alle aanwezigen besloten eenparig
en enthousiast met nieuwe energie aan
de slag te,gaan. Nieuwe hulptrainers
werden aangesteld voor de verschillende takken van athletiek. Besloten
werd bovendien om op Zondag 3 7 Me ;
een cross-country te houden. De voorgaande cross-country op de terreinen
van Huize Don Bosco waren immers
zo uitstekend geslaagd.
Ook de geestelijke adviseur, pater
Irenaeus de Bruyn 0.P., hield een hartelijke toespraak en wekte op om trouw
te blijven aan de K.S.C. Dit beroep op
de aanwezigen werd volgaarne beantwoord en allen beloofden trouw, ook
in de moeilijkheden.
Van de rondvraag werd zeer veel
gebruik gemaakt, waaruit wel bleek
hoeveel animo er onder de jongens
voor deze tak van sport bestaat.

1

BALL of FIRE

Om 7

KATHOLIEKE SPORTCENTRALE

3

Geen kinderen

CTEET
E Entree
DjDLD

6.30 MCSQUÏTO BUCKAROO met DVJD O

geallieerde zeelieden. Zij werden gegrepen, terwijl zij nog met het gestolene in hun handen liepen.
Ten Politieburele zijn als verdacht
van deze berovingen thans in bewaring
gesteld: de 34 jarige J. M.; de 32 jarige
E. S . A.; de 30 jarige A. R.; de 27
jarige J I.; de 32 jarige A. H.; de 17
jarige E. A. P.; de 22 jarige S. J. M.;
en de 14 jarige P. S..

HOLLYWOOD
in de rol van een door ieder

,

,

öeen kimleren

WAKE UP SCREAMING]

VICTOR MATURE,

...

n?rK

S uur

BETTY GRABLE in de grootste rol van haar carrière
CAROLE LANDIS. een der schoonste beloften van

cj
u
u
U'
.l u
de geheimen
Eindelijk
der n
Cara-b.sche
zee onthuld...
een
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Donderdag, 7 Mei

ICINELANDIA

NIEUWTJES, DIE ONS
INTERESSEREN.

~Volk en Vaderland" klaagt erover, dat zelfs in gemeenten met N.S.B,
burgemeesters de ambtenaren veelal
een anti-naziehouding aannemen. Dit
naar aanleiding van een klacht van
Gouda's nazie-burgemeester.
Het „Nationale Dagblad" merkt,
die door
op: ..Oud-burgemeesters,
N.S.B.'ers zijn vervangen, blijven rustig in hun gemeente wonen, blijkbaar
in afwachting van" de Engelsen" (wel
een uitlating die typerend, is voor wat
in Nederland wordt gedachc).
■— De Rotterdamse Kunstkring, die
op last van de Duitsers vernazied is,
heeft nu zoveel leden verloren, dat
aan opheffing wordt gedacht.
In Nederland zijn nu „schoenen"
zonder kaarten verkrijgbaar. Maar ze
zij*n gemaakt van afvalproductie, hout
en stro. Ze zien er heel aardig uit,
wanneer ze niet worden gedragen.
Volgens een Italiaansen journalist, die een reis door Nederland heeft
gemaakt, zijn alle Amsterdamse Joden
nu in drie ghetto's ondergebracht. Zij
mogen daarbuiten niet wonen.
Alle zangkoren en -verenigingen

CURAgAO"

IU

RAOIATEUR DOORSPOELEN!
ENZ. ENZ. ENZ. ENZ.
hoeft dus maar alleen uw wagen van

gasoline te voorzien, en uw wagen zal
dan soepel kunnen rijden over de slechtste buitenwegen.
Doet U ons zo spoedig mogelijk een
bezoek en overtuigt U van onze prim 3
service

HOOGACHTEND,

SHELL SERVICE STATION,
3 .,

CERRITO No5

>£^!

I

I

Van

DAGBLAD AMIGQE Dl CURACAO
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CHINESE COMMANDO'S

n n ieuw
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Britse berichten uit Tsjungking deelden mede, dat de 5e en 6e Chinese legers, die de Chinese expeditie-strijdmacht vormden in Birma, zo goed als
intact loswerken. De Chinezen,zouden
hebben gezegd, dat krachtige versterkingen in Westelijke richting, stromen
langs de Birmaweg (Londen, (ff) 6.5).
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Een Brits bericht uit Tsjungking
deelde mede, dat de Noordamerikaanse
Luitenant Generaal Joseph Stillwell, de
Commandant van de Chinese troepen
welke Birma verdedigden, veilig is
aangekomen op een basis in Birma.
Waarschijnlijk bevond de Generaal
zich ergens aan de frontlinies toen de
Japanners plotseling voortrukten naar
de Chinese grens en verschillende verspreid liggende Chinese strijdkrachten
achter lieten. Het bericht zeide. dat
een hoge Chinese Commandant zich b;j
Stillwell bevindt. Een vroeger bericht
meldde zonder bevestiging, dat Tsjang
Kai Sjek gisteren arriveerde in een
stad nabij de Birmaanse grens in de
provincie Yunnan (Londen, (ff) 6.5).

TSJANG KAI SJEK NEEMT HET
COMMANDO OP ZICH.

Een bericht van de „Daily Mail" uit.
Calcutta deelde mede, dat Tsjang rO.'.i
Sjek in'Yunnan nabij de Birmaanse
grens is aangekomen om persoonlijk het
commando op zich te nemen over zijn
strijdkrachten na de Japanse doorbraak
langs de Birmaweg in China. Hij arriveerde op Dinsdag aan het front (Londen, (JP) 6.5).

ONVOORZIENE
ONTWIKKELINGEN.
Berichten over de'actie van Madagascar kwamen van Vichy, welke verklaarden, dat de Fransen koppig weerstand bieden

meerderheid

aan de overweldigende
en de situatie beschreven
De uitzendingen van de

als „critiek".
as,
die de lange communiqués van
Vichy omroepen, hopen smaadwoorden
op andere Verenigde Landen voor het
sanctionneren van de Britse actie en
verraadden een grote bezorgdheid over
Madagascar. De berichten legden Je
nadruk op de moeilijkheden van de
defensie samen met de numerieke
meerderheid van de Britten, waardoor
het scheen, dat de luisteraars werden
voorbereid op Madagascars verlies.
Onder de berichten van Vichy, die
de bezorgdheid van de Regering onderstreepten, was er een, welk zeide,
dat onvoorziene omstandigheden Lavals voorgenomen reis naar Berlijn om
met Hitler te consulteren over Madagascar, hebben belet (Londen, (/P) 7.5)
GEEN TEKEN VAN HOOP.
0

De radio van Parijs zeide: ~Er is
geen teken van hoop, dat Madagascar
een Britse aanval kan weerstaan". De
Britse aanvalsstrijdkrachten -zijn „belangrijk versterkt" volgens berichten,
die gedurende de nacht ontvangen
werden (Londen, (fP) 7.5).
COMMUNIQUÉ VAN DE

MARINE.

De Noordamerikaanse Marine gaf
het volgende communiqué uit.
„Verschillende boodschappen van
marine-personeel op Corregidor werden hedenmogen ontvangen in het
Departement van Marine. Even vóór
de val van dit kleine eilandenfort, dat
deze mannen zo dapper hielpen verdedigen, voegde de Commandant van de
marine-strijdkrachten op Corregidor,
Kapitein Kenneth M. Hoeffel zich bij
zijn officieren en manschappen in het
zenden van een laatste boodschap van
aanhankelijkheid en goede
trouw,
aan
hun land, hun families en hun
moed
vrienden. Kapitein Hoeffel berichtte,
dat de mijnenveger „Tanager" en de

rivier-kanonneerboot ~Oahu"

tot zin-

ken werden gebracht door vijandelijk
kanonvuur van Bataan en dat de mijnenveger ..Pigeon" door bommenwerpers tot zinken werd gebracht. De
rvier-kanonneerboot „Luzon" en de
mijnenveger ~Quali" werden bescha-
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HULP-APOTHEKER
voor

BOTICA ARUBA
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digd door kanonvuur en tot zinken gebracht door de Noordamerikaanse
strijdkrachten toen de verovering onAlle plaatselijke
vermijdelijk bleek.
in
de
buurt werden
kleine vaartuigen
door
onbruikba.ii gemaakt
onze strijdkrachten" (Washington, (JP) 6.5).

CAEN AANGEVALLEN.
Officieel wordt medegedeeld, dat
Britse gevechtsvliegtuigen vluchten uit.
voerden over Noord Frankrijk in de
vroege namiddag. Ook werden Bostonbommenwerpers geëscorteerd, die een
krachtstation aanvielen te Caen. 1
Duits gevechtsvliegtuig werd definitief
vernield en 1 Brits gevechtsvliegtuig
wordt vermist. De resultaten van de
operaties later op de dag zijn nog niet
beschikbaar (Londen, (JP) 6.5).

FORD-FABRJEKEN IN
ANTWERPEN GETROFFEN.
De Britse radio zeide, dat de Fordfabrieken, welke door de nazies in
Antwerpen zijn opgeëist, hard getroffen werden bij een aanval van de Raf.
op

België (New Vork, (JP) 6.5).

Japanse Hoofdkwar,
bekend, dat de Japanse

Behoorlijk salaris, aangename werkkring. Brieven aan
:

ƒ. A. HOLLANDER, Apotheker.
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WERELDNIEUWS.
BEZETTING MARTINIQUE EN
GUADELOUPE MOGELIJK?
In diplomatieke kringen te Washing-

ton spreekt men er van, dat de door
Vichy-Frankrijk op Madagascar gebo-

den weerstand geconstrueerd kan wor„
den als een vijandelijke daad tegenover
de verenigde naties, waardoor er mogelijk grond zou zijn voor de inbezitneming van Martinique en Guadeloupe.
(Washington, G.P.D. 6.5)
VERKLARINGEN VAN
CHURCHILL OVER

MADAGASCAR.

In het Britse Lagerhuis legde Premier Winston Churchill de volgende
verklaring af over Madagascar:
„Teneinde het vergieten van bloed
zoveel mogelijk te voorkomen, werd
een grote strijdmacht van alle wapenen
gebruikt en werden voorbereidingen
gemaakt, die drie maanden in beslag
namen. De landingen werden, gelijk
reeds bekend gemaakt werd, met succes uitgevoerd en tegen Dinsdagavond
waren onze troepen in contact met de
Franse strijdkrachten in en voor Diégo
Suarez en voor Antsirana en Oranjia.
De eerste aanval op de positie van
Antsirana gisteren in de ochtend werd
afgeslagen met verliezen, die mogelijk
meer dan duizend man bedragen, doch
Majoor Generaal Sturges van de Koninklijke Mariniers, die de troepen op
het eiland aanvoert, viel in de afgelopen nacht aan en veroverde Antsirana.
De Franse marine, en militaire commandanten gaven zich over. De stad
Diégo Suarez werd ook veroverd.
Hedenmorgen vroeg werd een nieuwe
aanval gedaan op de batterijen te
Oranjia aan de ingang van de haven.
Deze gaven zieh v thans over en een
protocol wordt opgesteld tussen de
Commandanten van beide zijden. Mijnenvegers, die deel uitmaken van de
machige dekkende vloot onder Admiraal Syfret, begonnen hun werk en
naar verwachting zal de vloot de haven
hedenmiddag omstreeks 15.30 uur binnenvaren.
Deze operatie, welke niet zonder verschillende risico's gepaard ging, werd
uitgevoerd met grote snelheid en energie. De Fransen vochten ook met grote
dapperheid en discipline. Wij betreuren het, dat er bloed vergoten werd
tussen de troepen van onze beide landen, welker volken in hun narten verenigd zijn tegen den gemeenschappe-

lijken vijand. Wij vertrouwen, dat de
Franse natie deze episode op tijd zal
beschouwen als een erkend feit in de
bevrijding van hun land, met inbegrip
van Elzas Lotharingen, van onder het
Duitse juk" (Londen, (JP) 7.5).

3845 MARINIERS OP

CORREGIDOR.
De Noordamerikaanse Marine maak-

te bekend, dat zich 3845 officieren en
manschappen van het marinierscorps
op Corregidor bevonden toen het fort

viel en ~dat aangenomen wordt, dat -al
deze officieren en manschappen gevan.

zullen
worden gehouden" (Washington, (JP)
6.5).
gen genomen zijn en gevangen

CURTIN OVER DE VAL VAN
CORREGIDOR.

Premier John Curtin van Australië
verklaarde: „Er zal geen verslagenheid

zijn over de val van Corregidor; eerder
zal er een gevoel zijn van trots en bewondering. Het feit is, dat een zeer
kleine strijdmacht mannen de aandacht
van de wereld gevangen hield door zijn

verbazingwekkende weerstand tegen

een machtigen gewapenden vijand, die
ver in de meerderheid was met manschappen en machines. De Regering en
het volk van Australië zenden aan de
Regering en het volk van de Verenigde
Staten op dit ogenblik een boodschap
van felicitatie en dank voor hetgeen
hun mannen deden op Corregidor. De
stand aldaar neemt. zijn plaats in de
wereldgeschiedenis in. Wij hadden ons
Tobruk, Amerika zijn Corregidor. Ons
houdende aan die geest van onverschrokken dapperheid kunnen wij niet
verliezen. Onze hoofden zijn hoog, ons
hart is niet zwaar. Wij zullen voortgaan. Generaal MacArthur zeide, toen
hij naar ons land kwam, dat hij naar

de Philippijnen terug zal gaan. Die
plechtige belofte zullen wij hem zeker
helpen houden" (Canberra, (JP) 6.5).

GENERAAL WAINWRIGHT
BLIJFT BIJ ZIJN TROEPEN.

Dean Schedler

seint van het Gealin Australië.

lieerde Hoofdkwartier
Luitenant Generaal

Jonathan Wain-

wright, Commandant van de Noordamerikaanse en Filipino strijdkrachten
op Corregidor, voorzag de rol, die hij
zou moeten spelen bij de val van het
fort en zeide mij enkele weken geleden,
dat hij vastbesloten was bij zijn man-

blijven.
(Schdler is een
correspondent
van de Associated Press, die zich met
de Noordamerikaanse
strijdkrachten
op het Bataan-schiereiland bevond
zelfs tot de val van Bataan. Hij bereikte
Australië 3 weken geleden). De nacht
voordat ik Corregidor verliet zeide de
Generaal tot mij. Ik ben bij mijn manschappen geweest van het begin af en
indien zij gevangen genomen worden
zal ik hun lot delen. Wij hebben samen
zoveel doorgemaakt, dat mijn geweten
mij niet zou toestaan te vertrekken tot
het scherm voor het laatst zakt. De
Amerikanen, die geschokt zijn door
het verlies van Bataan moeten de val
van de forten in de Manillabaai niet
voelen als een dubbele tragedie, doch
eerder als een voorbeeld van onze
grimmige geest als wij tot het eind
blijven met de te verrichten taak"
(Geallieerd Hoofdkwartier in Australië. (JP)6.5).
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Waapschucuing.

Zich aan te melden bij het Waterfort: Vrijdag 8 Mei en
Dinsdag 12 Mei, te 8.00 uur v.m.

GENERAAL STILLWELL VEILIG
OP EEN BASIS.

]
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PAN AMERICAN AIRWAYS

kustwachter

CHINESE LEGERS IN BIRMA
WERKEN ZICH VRIJ.

njj, -actief defensief" (Moskou,
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Er bestaat direct gelegenheid om geplaatst te worden als

'
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strijdkrachten de bezetting van Corregidor en de andere gefortificserde
eilanden in de Manillabaai heden om
8 uur 's morgens Tokio tijd voltooiden
[Woensdag 18.30 uur Cur. Tijd] (Tokio, (ff) 7.5).
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Ontvanger op Curacao
waarschuwt hierbij de gezamenlijke beastmgschuidigen wegens Inkomsten belasting over 1941,1942, dat het vier vierde
gedeelte van genoemde belasting
invorderbaar is geworden op den 29n April
iy42 en verzoekt hen,
ieder voor zooveel
hem betreft, de betaling daarvan te zijnen kantore te doen,
Curacao, den 4n. Mei 1942.
De Koloniaal Ontvanger.
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Nederlandsch Portugeesch Israelletische Gemeente

„MIKVE ISREAL"
Het Kerkbestuur

van bovengenoemde gemeente
eerw. Heeren Geestelijken, het Corps
bliek 'uit tot bijwoning van den

autoriteiten,

Bijzonderen Gebedsdienst
ter

herdenking van de invasie

van het

Moederland

—

Londen:

Namens het Kerkbestuur:

MILTON H. L. MADURO,

Voorzitter.

Secretaris.

andere plaatsen werden aangeDe scheepswerven te Nantes
werden gebombardeerd. Vliegtuigen
van het Gevechts- en het Bommenwerperscommando
vielen
vijandelijke
vliegvelden in de bezette gebieden aan.
7 Van onze bommenwerpers worden
vermist".
Moskou: Het Sovjet Informatiebureau zeide, dat Russische vlooteenheden een transportschip van 5000 ton
van de as tot zinken brachten in de
Barentszee en dat eenheden van het
Russische leger nieuwe verliezen toebrengen aan de Duitse indringers aan
het Kalininfront.
Tsjungking: Een zegsman van
het Chinese leger zeide, dat de Japanners de Chinese stad Wanting nebben
bezet aan de grens van Birma en dat
een gemechaniseerde speerpunt gesteund door vliegtuigen de Birmaweg
is opgetrokken bijna tot Tsjefang 25
.
mijl voorbij Wanting.
Moskou: Het Russische leger, dat
aanvalt over de modder aan het Le~
ningradfront. heeft een wig gedreven
tussen 2 Duitse groepen en 1 nazie,
detachement omsingeld in een belangrijke sector ten Westen van Leningrad.
„Rode Ster" zeide, dat de Russen een
knooppunt hebben veroverd, welk dï

flttentie-mededeeling.

en

Gezien uitlatingen gedaan tegen het

vallen.

—

Curacao
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heer
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wil ik hierbij bekend

Ronde Kruis

VIEYRA, redicteur

men mij ten onreshtt

van

van

J beschufdif

miken dat ik in geen betrekking sta

tot deze uitlatingen.

Doordat onze namen gelijk uitgesproken worden, kin deze
vergissing

/.oer

makkelijk ontstaan.

H. L VEIRA.
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Ministerie

van Luchtvaart gaf het volgende communiqué uit:
„Onze bommenwerpers
bevonden zich in de afgelopen nacht
opnieuw in groten getale boven ZuidDuitsland. Industriële objecten te Stutte

gart

1940. welke

Zaterdag 9 Mei te 10,15 uur v. m. precies.
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Het Britse

in

dienst gehouden zal worden in de Synagoge der Gemeente op

NORMAN M. CHUMACEIRO,

ALLERLAATSTE

noodigt hierdoor

Consulaire en pu-

i

fc^7Meii942.
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Drager van het kruis van verdienste.
Meer bekend als
Professor ZAPHERO.

Duitsers de gehele winter hielden, en
een wég hebben doorgesneden, die de
Noordelijke en Zuidelijke vijandelijke
groepen aan dit front verbond.
Tokio: Japanse berichten zeggen,
dat
Luitenant Generaal Jonathan
Wainwright en zijn staf zich hebben
overgegeven aan de Japanners op de
Malinta heuvel, het centrale punt van
Corregidor.
—

Miami: President Prado van Pevertrok per vliegtuig naar Wash-

—

ru

ington.

Moskou: 37 Dorpen werden her.
overd door de Russen aan net Noordwestelijke front, waarvan Leningrad
deel uitmaakt, gedurende operaties, die
zich uitbreidden bij gunstiger weer. De
Sovjet-berichten zeiden, dat
650
Duitsers werden gedood in 3 dorpen.
—

'

Doiiderd^^M
Pensioenfonds

„DAGBLAD AMIGÜIi Dl CURACAO".

Voorlopig Verslag.
ALGEMENE

BESCHOUWING.

II.

Ambachtsschool en Vakarbeiders.
Gevraagd werd of de jongens, die
door de ambachtsschool afgeleverd
worden ook inderdaad op Curacao cri
Aruba emplooi vinden.
Men zou gaarne een vergelijkend
overzicht ontvangen van de lonen, die.
de vakarbeiders verdienen zowel op
Curacao (bij de Curacaose Petroleun
Industrie Maatschappij) als op Aruba
(bij de Lago Oil en Transport Cc Ltd).
Cevraagd werd naar de werkwijze
en de resultaten van de vakopleidingen van de Lago Oil and Transport Co.
en van de Curaqaose Petroleum in.
dustrie Maatschappij.
Op Aruba is geen ambachtsschool
als op Curacao. Gevraagd werd of het
Bestuur bereid is mede te delen, waarom de Inspecteur van het Onderwijs,
die belast is met toezicht te dezen geweigerd heeft een Arubaansen jongen
als bezoeker van de ambachtsschool in
een werkkamp op Curacao op te nemen, terwijl er wel Bonairiaanse en
Bovenwindse jongens als zodanig zijn.
dat
Pc Inspecteur heeft medegedeeld,
van
Lago
vakschool
de
de
deze jongen
Oil and Transport Co. kon bezoeken.
Deze opleiding is echter niet gelijk aan
die van de ambachtsschool. Opgemerkt
werd, dat de kosten van plaatsing van
de jongens, die de ambachtsschool bezoeken in een werkkamp, uit de belastingen betaald worden, waarin ook de
belastingbetalers op Aruba delen, zodat ook jongens van daar recht hebben
in dit verband tot de werkkampen te
worden toegelaten.
Opgemerkt werd, dat op Aruba de
meeste behoefte bestaat aan vaklui,
voor huizenbouw, die haast niet te
krijgen zijn.
50. Ook werd de instelling bepleit
van een commissie, die tot taak heeft
speciaal voor wat de oorlogsbediijven
betreft, bemiddelend op te treden ter
voorkoming van stakingen en andere"
conflicten en zonder meer verondersteld wordt in art. 5 van P.B. 1941
No. 147, in welke commissie naar de
mening der afdelingen in de eerste
plaats zitting moeten hebben personen,
die op de hoogte zijn van de taal van
de bevolking.

Het scheepsconflict op Aruba.
Op Aruba wordt het gebeurde met

betrekking tot de boten van de KoNederlandse
Stoomboot
zeer
betreurd.
Twee
Maatschappij
van
schepen
die maatschappij, geladen
met voedingsmiddelen voor Aruba
vertrokken, nadat zij veilig op Aruba
waren aangekomen, weer van daar en
naar Curagao, zonder de levensmiddelen, waaraan de bevolking van Aruba
in die dagen zon grote behoefte had,
te lossen met uitzondering van wat wa(refrigerator
ren uit de koelkasten
cargo), zodat de goederen weer over
ninklijke

moesten naar Curagao en weer
over zee terug, met de tegenwoordig

zee

daaraan verbonden risico. Sommige
leden schreven het gebeurde toe aan
de halsstarrige houding van den hoofdagent op Curagao. Wat daarvan zij,
de afdelingen vroegen, waarom het
Bestuur in dezen niet heeft ingegrepen
en de schepen niet op Aruba heeft laten lossen.
Gevraagd werd voor wiens rekening
evenbedoelde lading is gelost. En wie
heeft de bij de lading geleden schade
vergoed?
Men vroeg of het Bestuur niet maatregelen zou kunnen nemen, dat ladingen, speciaal van eerste levensbehoeften, die uit Amerika voor Aruba worden aangevoerd via Curagao, niet oo
Curagao soms meer dan 15 dagen
moeten blijven liggen, terwijl er op
Aruba van die artikelen, nizts te krijgen is.

Ladingen voor Aruba geweigerd?

Naar verluidt, zou door de K.N.S.M.
New Vork, zo het heette wegens
plaatsgebrek, ladingen voor Aruba geweigerd zijn geworden. Zou het Bestuur maatregelen kunnen nemen, zo
vroeg men, opdat, indien de K.N.S.M.
niet in staat is om voedsel naar Aruba
te brengen, dit op een andere manier
geschiedt?
Opgemerkt werd, dat het aandeel,
dat Aruba in de oorlogvoering bijdraagt, door het raffineren van olie,
van zeer groot gewicht is. En dit is
niet mogelijk als de bevolking niet behoorlijk van voedsel wordt voorzien.
in

De conflicten.

In verband met de bepleite instelling
van een commissie tot het voorkomen
van stakingen en andere conflicten,
werd nog gewezen op het C.S.M.-conflict, waarvan bij afwezigheid der gewenste commissie herhaling niet uitgesloten is, op de staking van de havenarbeiders, waarin een beslissing genomen is, die herzien moest worden ten
gevolge van een ongewenste samenstelling van de ter zake ingestelde com-

missie en op de onverkwikkelijke geschiedenis met de Chinezen, waarin
nog geen oplossing is bereikt.

Toepassing van Schepenwet
enz. bepleit.

De gebeurtenissen van de laatste tijd
waren voor veel leden aanleiding om
er bij het Bestuur op aan te dringen,
het daarheen te leiden, dat de „Schepenwet" en het daarop berustende
..Schepenbesluit" met de bijbehorende
bijlagen met name de bij K.B. dd. 23
October 1941 No. B. 90 vastgestelde
Bijlage XIX, houdende biezondere
maatregelen in tijd van oorlog, ook van
toepassing worden verklaard op in Curacao thuis behorende vaartuigen en
dat alhier tot het oefenen van toezicht op de naleving der in bedoelde
wettelijke regelingen vervatte bepalingen een Scheepsinspectie zou worden
ingesteld, welker bevoegdheid zich zou
moeten uitstrekken zowel over Nederlandse als ook Curagaose vaartuigen.
Ook zou het gewenst zijn, indien de
bepalingen
der „Zeeongevallenwet
1919" ook van toepassing zouden worden verklaard op de in dit gebiedsdeel
thuis behorende schepen.
De alhier gevestigde vereniging
.Apostolaat ter Zee" diende ter zake
bereids onder dato 31 Maart jl. een
verzoek in bij het Bestuur, dat deze leden'gaarne met kracht zouden willen
steunen. De Scheepsinspectie behoeft
gans geen duur apparaat te worden.
Deze leden waren het er over eens, dat
naar het voorbeeld van de inspectie
over het stoomwezen, één persoon
daarmede belast kan worden.
Hiertegenover werd opgemerkt, dat
in het verleden niet gebleken is, dat in
de practijk behoefte aan de invoering
van deze regelingen bestaat en de vrees
geuit, dat instelling van de scheepsin.
spectie vele kosten met zich zal meebrengen.
Gaarne zou men vernemen, welke
plannen er bij het Bestuur bestaan te
dezen.
-

Voorziening voor blijvende
invaliditeit en ouderdom.

60. In aansluiting op de ziekte en

ongevallen-regelingen een voorziening
te treffen voor blijvende invaliditeit en
voor ouderdom, daar met het huidige
loon, dat gezien de prijsstijgingen toch
al krap is, geen besparing voor deze
gevallen kan gedaan worden.
Uitgifte van domeingronden.

Wat de landbouw betreft, werd heractivering van de bestuurspolitiek ten
aanzien hiervan ernstig in overweging
gegeven. Aangedrongen werd op on-

middellijke uitgifte van beschikbare
domeingronden, daar de landbouwende
bevolking van Curagao reeds jaren
ernstig gebrek heeft aan geschikte
gronden. Wil de landbouwende bevolking kans van slagen hebben, dan zullen aan de betrokkenen telkens geschikte gronden van voldoende grootte ter beschikking gesteld moeten worden en zal hun daarbij de nodige steun
moeten worden verleend. Reeds vroeger is aangedrongen op het geven in
ruimere mate van landbouwvoorschotten tot verlichting van de noodtoestand
van de landbouwende bevolking. Vernomen werd, dat deze gelden geregeld
terug betaald worden, evenals de vroeger met veel succes door het Bestuur
verleende huwelijksvoorschotten.
Men verzocht het Bestuur zijn aandacht te wijden aan de bevolkingscentra op de particuliere plantages.
Gaarne vernemen de afdelingen hoe
het staat met de aloëcultuur, en met het
andere uitvoerproduct van Curagao, de
oranjeschillen.

Landbouw niet onder Openbare Werken.
Men drong er nogmaals op aan om
de landbouw om de vroeger reeds aangegeven redenen aan de leiding van het
D[epartement] Ofpenbare] W[erken]
te onttrekken. Is er niet een bekwame
kracht, die immers verondersteld moet worden meer plaatselijke kennis te hebben, te vinden, die
daarmede zou kunnen worden belast 7
Men zou gaarne vernemen of het
Bestuur maatregelen in het belang van
de visserij treft mede met het oog op
de voedselvoorziening.

Zoutexploitatie.
Ook de zoutexploitatie en de zoutverwerking zouden krachtiger ter hand
genomen kunnen worden. Gaarne vernemen de afdelingen hoe het hiermede
staat, speciaal met de zoutpannen op
St. Maarten.

Het water.

zo

werd algemeen

betoogd, dient

is
besproken,
spetijd
veel
in de laatste
ciaal met betrekking tot act eiland
Aruba. Dat er moeilijkheden bestaan
om een nieuwe destillatie-inrichting te
krijgen in verband met de oorlog, daar

ook reeds eerder

De proefboringen op Aruba.
Rijkhalzend ziet men op Aruba uit
naar de proefboringen naaj: water op
aanwijzingen van den bekenden Frère
Apollinaire. Waar wordt op gewacht?
Gaarne ontving men ter zake inlichtingen.

Het water van Fontein.
Zou niet onderzocht kunnen worden,
hoeveel water de bron van Fontein op
Aruba per dag levert? En of het water
goed is en hoeveel de kosten zullen
bedragen van een pijpleiding van Fontein naar St. Nicolaas bv.? Zou niet
gebruik gemaakt kunnen worden van
de pijpen van de bestaande pijpleiding
van Balasji af tot Bringamosa,
Dan zijn er nog de putten in de buurt
van de plantage van den heer Ecury.
Dag en nacht wordt daaruit water gepompt en het blijft daarin op dezelfde
hoogte. Een pijpleiding van daar naar
de stad, zou wellicht deze van het nog
nodige kunnen voorzien. Ook deze mogelijkheid zou onderzocht kunnen worden, ook in verband met de vraag in
hoeverre door de Eagle bezwaren ondervonden zouden worden door onttrekking van water.
Meer putten.
Aanbevolen werd ook het idee meer
putten te graven, ter verkrijging van
spoelwater, waardoor het gedestilleerde water voor drinkwater bespaard
zou kunnen worden.
De bevolking van Sta Cruz heeft
begin April d.j. een request ingediend
om haar aan water te helpen.
Is er
naar aanleiding daarvan reeds iets gedaan, vroegen enkele leden?
Betalen voor niet gebruikt
water?
Enkele leden wezen op de ingezonden stukken, die in de laatste tijd in
„Dagblad Amigoe di Curacao" hebben
gestaan over de omstandigheid, dat op
Aruba betaald wordt voor niet gebruikt
water. Zij vroegen of het waterleidingsbedrijf aldaar dit euvel werkelijk
heeft kunnen vaststellen uit de boeken
en als het juist is, of het Bestuur het
dan niet redelijk acht, dat '_r maatregelen daartegen genomen worden.
Meer water voor de bevolking.
Enkele andere leden merkten op, dat
het evenvermelde wel waar kan zijn
en dat het ook zeker goed zal zijn het
te onderzoeken. Van meer belang
achten zij het echter, dat er meer water ter beschikking van de bevolking
worde gesteld.
De gegoeden in de stad, aldus deze
leden, krijgen zoveel zij willen, maar

HUMOR.
X schrijft ons:

„Een uitzonderlijk gevoel voor humor is het noodlot van het Engelse
volk", werd eens door een groot man
gezegd, die daarmede op de culturele

Groot Britannië doelde. Of echter voor de huidige oorlog

praestaties van

hetzelfde geldt, dan wel het tegendeel,
zal de toekomst uitwijzen. Hoe het ook
zij, vast staat, dat de typisch Engelse
humor den Brit door de eeuwen heen
een positie in de wereld verschafte, die
voor anderen met wellicht grotere eruditie niet weggelegd scheen. Het geweldige conflict, dat thans de wereld
beheerst, vindt ongetwijfeld één van
zijn oorzaken in de schier
onaantastbare „positie" der Engelsen.
Merkwaardigerwijze komt het veel
voor, dat geestige mensen
elkaar onderling stom vervelend vinden en elkaars humor niet in het minst waarderen en zo is het een
ander in hoge
mate, geestig volk, dat een
buur van de Engelsen had trouwe nakunnen zijn,
ware het niet, dat ze o.a. elkanders
vermakelijkheid niet wensten te waarderen.
Ongetwijfeld komen daar
andere factoren van veel ingrijpender
en ernstiger aard bij maar de
ietwat naïeve,
ronde en gulle humor van den ler sluit
met voldoende aan
bij die van den
sp.tseren. supérieur
doenden Engelsman

om

den te

beide volken trouwe

vrien-

doen zijn.
De heterogene elementen,
waaruit de
bevolking van Noord-Amerika
werd
opgebouwd en waarin
zowel Engelse
als lerse invloed onmiskenbaar
zijn,
verloor bi, zijn eenwording
„real
tot
Americans de aanvankelijk opkomen,
de neiging tot superioriteit
in
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Het watervoorzieningsvraagstuk

en

naar andere middelen
gezocht te worden om in het gebrek te
voorzien, te meer waar de Lago Oil
and Transport Co. niet meer bijspringt
met de 80 ton per dag, waarmede zij
vroeger hielp, terwijl aan de andere
kant er nu Amerikaanse militairen zijn
gekomen, die ook van het nodige water voorzien moeten worden.

™

looit'
IX, HeV"
\\ï

°'

"

f

verheïr-

°

"

de bevolking wordt misdeeld. De kleine
man heeft ook behoefte aan het nodige
water, zo betoogden zij.
Zij wilden
daarom aandringen op een meer gelijkmatige distributie van het water zowel
door de pijpleiding onder de bewoners
van de stad, als met de water-trucks
onder de bevolking buiten.
Geen water op school.

Opgemerkt werd, dat er op de zusterschool te Noord op Aruba groot
gebrek is aan drinkwater. In overweging werd gegeven den schoolkinderen
van die school vrij drinkwater te verstrekken van de gouvernementsdrink-

De Raad van Advies.
De afdelingen hebben met voldoening kennis genomen van het besluit
van de Hoge Regering te Londen om
een Raad van advies in het leven te
roepen. In verband met de belangrijkheid van dit gebiedsdeel in het tegenwoordige Rijksbestel werd echter op-

gemerkt, dat de vertegenwoordiging
van Curacao slechts door één persoon,
Zij
niet in verhouding daarmede is.
overwezouden daarom het Bestuur in
ging willen geven zijn invloed aan te
wenden, om daarin verandering te
brengen.

waterleiding.

ramingen deugen

De

De volkshuisvesting.
Wederom betoogden enkele leden
de noodzakelijkheid van het beschikbaar stellen van gelden voor de verbetering der volkshuisvesting.
Andere heren zouden in overweging
willen geven dit onderwerp in studie
te nemen om te zien of er in dezen momenteel nog wat gedaan kan worden.
Zij zouden gaarne het resultaat van
deze stadie vernemen.
De Bestuurskinderen.
Gevraagd is of het Bestuur er in ge,
slaagd is een goedkopere, tijdelijke oplossing te vinden voor de onderbrèn
ging van de Bestuurskinch

Het hospitaal op Bonaire.
Ook vroeg men of het Bestuur kon
mededelen, wanneer een aanvang gemaakt zal worden met de bouw van
het hospitaal op Bonaire.
Een Commissie van Overleg.
De afdelingen achten het teneinde
misverstand te voorkomen nodig, dat
evenals elders, ook hier een commissie
van overleg uit het vertegenwoordigend lichaam gevormd wordt, die met
het Bestuur voor zoveel nodig, in overleg zal treden over verschillende voorzieningen in het belang der bevoking,
ontwerp-wettelijke regelingen,
en
waaromtrent nader overleg gewenst is.
In dit verband werd naar voren gebracht, dat het toch wel jammer is, dat
de Staten nimmer kennis krijgen van
de verschillende adviezen van de Raad
van Bestuur. Dat zou zeker wel nuttig
zijn.

De commissie van overleg zou eventueel daarvan kennis kunnen nemen.
Men zou algemeen gaarne de mening
van het Bestuur vernemen omtrent dit
idee.

eigenschappen van speciale volksele.
menten van de Amerikaanse bevolking
hebben veranderd en verzwakt, iets
bleef bestaan, dat regelrecht en onvervalst van Albion afkomstig is en dat
is de humor van den Anglo-Amerikaan.
Er zijn mensen, voor wie humor, een
levensbehoefte is en dat geldt zeker
voor den gemiddelden Noord-Amerikaan.
Niet alleen in het privé-leven en in
de gemeenschap, maar ook de Overheid heeft daar nijpende behoefte aan.
Een Overheid met een gebrek aan
gevoel voor humor is zichzelf en anderen vaak tot last en het moet helaas
van
om dicht bij huis te blijven
onze eigen Overheid worden gezegd,
dat het gevoel voor humor in ontstellend vele gevallen hopeloos ontbreekt.
Dat komt ook, omdat er in Nederland, zowel als in onze West,
te
weinig Uylenspieghels zijn en te velen,
wien het scherpe zuur der kleine burgerlijkheid onherstelbaar heeft aange—

Het was voor de afdelingen een aangename verrassing zowel uit de rede
van Zijne Excellentie den Gouverneur
bij de opening van het zittingsjaar
1942—1943 der Staten als uit de memorie van toelichting betreffende het
onderhavige ontwerp te vernemen, dat
het becijferde batig saldo van het
dienstjaar 1941 ƒ 1.185.665 bedraagt,
waarvan nochtans moeten worden afgetrokken de uitgaven in Nederland
ten behoeve van Curagao gedaan.
Tot bij de behandeling van de 2e
suppletoire begroting 1941 op 30 December 1941 werd dit saldo door het
Bestuur geraamd op ƒ 2.093. Gevraagd
werd of niet te voorzien was, dat dit
saldo zou verkregen worden. Dit millioen zal nu waarschijnlijk niet te gebruiken zijn-vóór 1944. Had men het
echter tijdig in het fonds bestemd voor
buitengewone uitgaven in verband met
de biezondere tijdsomstandigheden gestort, dan was het beschikbaar gehouden ook voor noodzakelijkheden vóór
die lijd.
Verschillende leden verklaarden er
nog niel zo zeker van te zijn, dat zij,
indien zij op de hoogte waten geweest
van het feit, dat dit batig saldo te verwachten was, zo grif zouden hebben
gestemd voor de onlangs lot stand gekomen belastingverhogingen. Reeds
eerder is ei over geklaagd, dat het
uur door het drukken der raming
van inkomsten er niet toe medewerkt,
dat een juist beeld omtrent de stand
van zaken verkregen wordt.
In dit
verband werd naar voren gebracht,
dat de opbrengst van de Inkomstenbelasting voor het jaar 1943 berekend
volgens het systeem door het Bestuur
aangegeven in de memorie van antwoord betreffende de ontwerp-landsverordening tot het heffen van 150 opcenten op de aanslagen in de Inkomstenbelasting over het belastingjaar
1942,43 hoger moet worden geraamd
dan het Bestuur dit deed blijkens stuk
nummer 5 bij dit ontwerp gevoegd, raming der middelen en inkomsten van
Curacao voor het dienstjaar 1943. De
berekening is dan als volgt:
ƒ 800.000.—
aanslag 1941 '42
800.000.—
100 opcenten

Dat gold voorheen

en

dat geldt ook

nog nu. Hoe zou het anders kunnen,
dat een Jan Steen in onze meesterlijke
schilderkunst een zeldzame vogel bleef
en dat in onze eigen tijd een Henriette

Eyck een hoge uitzondering i
Men bande de humor uit, omdat men
zichzelf zo gedegen vond en in een
kleine besloten gemeenschap moet
zulks op den duur leiden tot het debacle van verstarde zelfgenoegzaam
heid.
Vlak vóór de oorlog hebben wii in
Nederland een man aan het bewind
gehad, die zin voor humor en gevoel
voor geestigheid had en die dat nimmer verzweeg. Die man was Colijn, die
een boek me* caricaturen en spotprenten over en van hemzelf van een smakelijk voorwoord voorzag en van wien
toch zeker niet kan worden gezegd, dat
hij niet de nodige levensernst bezat.
Als er vele Uylenspieghels komen in
de West, in wier spiegels wij spiegelende bespottelijk zijn, dan gaat de
humor niet dood en kunnen al onze
gruwelijke conflicten (op enkele betreurenswaardige uitzonderingen na)
lachwekkende conflictjes zijn.
van

af hoe het Bestuur an
die grote uitgaven in
in Nederland gedane
kunnen opvangen.

Het Algemeen Currac

sioenfonds.

De afdelingen zoudei
den ingelicht omtrent eu
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van de commissie,
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sioenfonds te
advies dier commissie t"
gemoet gezien
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Hoe groot is het ponden
Gaarne zou men w (
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4 daarvan
Rekenende op een terugloop dit jaar in de
inkomsten kan de aanslag 194243 gesteld
ƒ 500.000
worden op
plus 100
500.000
opcenten
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De Deviezen

Niet lang geleden
deviezen koen'

neer men

viezencontröle, 2''< aan K'

en wanneer deviezen wer
ook. Dit geldt ook vo

ponden.
Deze regeling is h
taalt in.
nneer
koopt, V, , terwijl de

°

c

urf

nien

v

0

J

viezen, ook

Dit laalsle v, -ui Ie
acht, Wnd hel redelijk f! 1
verkoop van dollar:
van onze de\ ie i npo
men ponden aan o

dcv i
helemaal geen aanlei
deel zou de betrokkei
al ook moeten Ini.ii
len in de ko
i mtróle,
\

Jeukdo ruitslag ver veidwijnt in 7 minuten

Uw huid heeft bijna
kleine poriën, waarin z e
verborgen zijn, die jeuk,
uitslag, branden, puistjes,
schurft, vetworpjes,

vlekken

,\sr\

a

fjL

1

(

,

°

».

e^

„

3

zilver.
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wone behandelingen g2 vel J $!rm
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ƒ 1.000.000

daarvan

,

250.000.—

„

ƒ 1.450.000.—
het
Bestuur ad
zodat de raming
ƒ 1.000.000.— ƒ 450.000.— te laag
moet worden geacht.
Terloops werd even opgemerkt, dat
het voordelig verschil over 1939 in het
overzicht van de loop der middelen en
uitgaven over de jaren 1936 en 1943
in de Memorie van Toelichting is vermeld als ƒ 1.044.407 en in evengemeld
stuk No. 5 als ƒ 1.038.716. Dat zal wel

EMMASTAD.

van

een vergissing zijn.
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tast.
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wijze te reserveren,

niet.

Het drinken van bayrum.

Er werd de aandacht op gevestigd,
dat in verschillende meer afgelegen
streken op Aruba bayrum wordt gedronken. De bevolking, in die streken
gaat daardoor lichamelijk en geestelijk achteruit. Gemeend werd, dat door
het verlenen van vergunningen tot het
houden van een café, in dezen verbetering zal komen. Aanbevolen werd dan
ook meer dan tot nu speciaal in streken als evenbedoeld vergunningen te
verlenen.

weer

hier in het
nen worden. De andere
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Begroting 1943.

is niets aan te doen zolang geen verandering ten goede intreedt Intussen,
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Wat zijn dit voor gelden.
De

mededeling, dat de

kaspositie.

van Curagao per ultimo December 1941

totaal der bij de rekenplichtigen
en de plaatselijke banken aanwezige
geldmiddelen aanwees van ƒ 7.272.
638. trok ook de aandacht. Verminderd met ƒ 782.956.— aan depositon is dit
ƒ 6.489.682 . Gaarne
ingelicht wat dit voor
worden
zou men
gelden zijn
een

—
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Sportdag: De sportdag v
0
oud zal nu worden gehoude 11 (
as. op het sportterein te '
Nu de datum vastgesteld '']
het voor onze leden wel \
meer zijn om deze dag te
Het wordt ongetwijfeld cefl
zondere d<u).
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Vereniging Rijpere Jeugd'
10 Mei geen bijeenkomst.

J

De uitgaven in Nederland.

\

Men verzochl algemeen te worden
ingelicht welke de uitgaven zijn, die in
Nederland ten behoeve van Curagao
worden gedaan, om te kunnen bepalen,
er ongeveer van het batig saldo
van 1941 overblijft, Dit kan men toch
weten, werd verondersteld? Het zullen alleen de vaste uitgaven zijn; biezondeie zullen niet meer gedaan worden.
Het idee werd geopperd al de bedragen, gemoeid met de uitgaven, welke in Nederland worden gedaan ten
behoeve van Curagao, te reserveren,
ter -voorkoming aan de ene kant, dat
Curacao later komt te staan voor het
feit, dat het plotseling misschien enorme betalingen zal moeten doen, en aan
de andere kant, dat men doordat die
bedragen in de liquide middelen worden gehouden, geflatteerde begrotingen
krijgt. De bedragen benodigd voor de
betaling der pensioenen zouden direct

Zorgt dat uwaambeien

verdwijnen.
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