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Nieuws

zee

De herdenking van den
lOden
Londen heeft officieel bekendge- Mei had te Londen plaats In
de
ïuïne van de Nederlandsche Hermaakt, dat in April tegen
de vormde kerk te Austin
Friars,
500.000 ton aan
scheepsruimte waarbij H.M. de Koningin en Prins
verloren gingen. De admiraliteit Bernhard tegenwoordig waren.

had liever

nog wat gewacht, doch
een verwikkeling in de Vereenigde Staten maakte publicatie noodig. De isolationistisch
georiën-

teerde senator Vandenberg had namelijk aan de Amerikaansche marine gevraagd, hoe het eigenlijk

zat met den

slag om den Atlanti-

schen Oceaan, In hoeverre AmeEngeland niet bereikten. Het
antwoord gaf aanleiding tot de meening, dat Amerikaansche convooien onnoodig waren, daar Engeland
het wel alleen af kon.
Men weet, hoe belangrijk deze
kwestie is. Een groote meerderheid van het Amerikaansche volk
zou convoyeerlng toejuichen, indien Engeland anders den oorlog
zou verliezen. Zou Engeland echter dezen specialen
Amerikaan
schen steun (zoo goed als
zeker
tot oorlog leidend) niet
strikt
noodig hebben, dan voelt de Ame-

rikaansche publieke opinie er ook
niet veel voor. Nu zijn de feiten,
dat inderdaad van de Amerikaansche wapenzendingen in
April
slechts een klein deel op den bodem van den Atlantischen Oceaan
terechtkwam. Maar wie zich daarop blind staart, vergeet de ondeelbaarheid der zee.
Engeland kan natuurlijk zorgen,
dat sommige convooien met Amerikaansch oorlogsmaterleel onge-

Churchill heeft een
boodschap
gericht tot H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, de groothertogin van Luxemburg en den
Belgischen premier, waarin
hy
Engelands erkentelijkheid betuigde voor de oorlogsinspanning van
genoemde landen.
Tijdens den aanval op Londen
Zaterdagnacht zijn de parlementsgebouwen, de Westminster Abbey
en het Britsch Museum ernstig beschadigd, terwijl de Big Ben door
een brisantbom getroffen werd.
Zaterdagnacht werden 33 Duitsche bommenwerpers boven Londen neergeschoten.
In de gebieden van Ilabbaniyah
en Basra in Irak blijft de toestand

wijzigen.

Dit ls een hoopvol cijfer.
De
Duitschers hebben
ongetwijfeld
den onderzeebootoorlog op
volle
havend, of vrijwel
ongehavend,
gevoerd.
De
kracht
admiraliteit
over den Atlantischen Oceaan komen. Dat ls een kwestie van be- zwijgt over vernietiging van U-booen
scherming. Veel jagers en corvet- ten, maar wel ls bekend
de
drie
ten .tegen; onderzeebooten, waar
besté
commandanten*van
U-boonoodig bescherming in de
lucht,'
eventueel slagschepen tegen rai- ten dood of gevangen zijn. Het
oersoneelsvraagstuk*moet den vijders. Maar als door die krachti—

ge bescherming de

oorlogsvloot

elders moet worden verzwakt, als
du 3 in de Middellandsche Zee of
in den Indischen Oceaan
vele
schepen verloren gaan, komt het
resultaat op hetzelfde neer. De
schepen blijven
de
hoofdzaak.
Waar ze tot zinken worden
geweinig
doet
er
bracht
toe. Natuurlijk kan het eene schip, door een
bepaalde lading waaraan groote
behoefte bestaat, op een bepaald
moment belangrijker zijn dan het
andere, maar in wezen gaat het
om de vraag, of Engeland de verliezen weet aan te vullen. Of met
andere woorden de
nieuwbouw
grooter zal worden dan de verliezen.

Hoewel wij niet beschikken over
bijzonderheden, ls het bijvoorbeeld
mogelijk, dat Engeland op
het
oogenblik de meeste behoefte heeft
aan tanks. In Lybië is de moeilijkheid, dat Duitschland er meer
tanks heeft dan Engeland. Engeland zal, teneinde goede kansen
welke de situatie in Lybië biedt te
den
benutten, zoo snel mogelijk
achterstand willen inhalen. Scheextra
pen met tanks zullen dus
bescherming krijgen. Dit

kan

ten gevolge hebben, dat bijlevensvoorbeeld schepen met

weer

zwak
middelen in betrekkelijk
moeten
beschermde convooien
verliezen
varen. Als zij groote
lijden, is dat op den duur even
ernstig. Ook kan het gevolg zijn,
Middeldat de verliezen in de
landsche Zee groeien. De vraag,
hoeveel Amerikaansch oorlogsmaterieel verloren ging, is geen
vraag van de eerste orde. Naar
de totale verloren gegane tonnage moeten wij zien. en
daarom
ging Londen tot publicatie over.
Een verlies van 500.000 ton in
een maand is natuurlijk veel te
hoog. Als de nieuwbouw (in Engeland en Amerika) eenmaal j?oed
op gang ls, zal zij misschien een
300.000 ton per maand bedragen,
op
maar zij 1 s nog niet goed
gang. Aan den anderen kant waren
er in 1917 negen maanden
van
500,000 ton of meer, in enkele gevallen aanzienlijk meer. April 1917
gaf verliezen te zien van tegen de
900.000 ton. Wat wij echter in het
cijfer voor de afgeloopen maand
bijzonder bemoedigend vinden, ls
het feit, dat de Qrleksche campagne erin begrepen is. Door de spe«Je operaties ln verband met
den strijd ln Griekenland gingen
uiteraard vele schepen verloren,
en zonder die operaties bedroegen
de verliezen in April een 300.000

ton.

and op den duur voor onoplosbare
problemen stellen. Voorts
geldt,

dat de verliezen aan

U-booten

groeien, naarmate de bemanningen slechter worden. Al is
het
dwaasheid, te zeggen, dat de slag
om den Atlantischen Oceaan al ls
gewonnen, het had, in aanmerking
genomen de Grieksche campagne,
een boel somberder gekund.
Aanleiding tot voldoening geeft
eveneens de actie tegen raiders.
In den Indischen Oceaan hebben
Britsche kruisers een ralder
en
twee bevoorradingsschepen weggevaagd. De „Gneisenau" en de
„Scharnhorst" liggen nog maar altijd in Brest. Wij staan sceptisch
tegenover de kansen van vliegtuigen om deze kapitale schepen te
vernietigen, maar misschien is het
mogelijk, ze geregeld te beschadigen. Zijn ze bijna hersteld,
dan
kan wellicht nieuwe beschadiging
volgen. Het lange verblijf te Brest
stond zeker niet op het Duitsche
programma. Worden de. slagkruisers voor onbepaalden tijd
in
Brest vastgehouden, dan is dat
reeds een bevredigend resultaat,
ook al worden zij niet vernietigd.
Wel moet de vraag worden gesteld
hoeveel Britsche schepen worden
gebonden, doordat zij de slagkruisers liggen op te wachten, als zij
soms Brest pogen te verlaten. Het
is mogelijk, dat de twee slagkruisers den vijand goede diensten bewijzen, enkel en alleen doordat zij

Engéland tot voorzorgsmaatregelen dwingen.

Reeds 120.000 man Britsche troepen te Singapore?
Tokio, 11 Mei (Aneta Reuter.).
Een bericht uit Saigon meldt aan
Domei, dat volgens een raming uit
Singapore in Saigon arriveerende
te
reizigers en Britsche troepen
Singapore thans in totaal 120.000
man bedragen, terwijl Britsch-Indische en Australische versterkingen bijna dagelijks arrhreereu.
Hier wordt aan toegevoegd, dat
10.000 man Britsche troepen te Serawak zijn geland.

/

HOOFDREDACTEUR:

A. F. de Booy.

BIJ ABONNEMENT RUIM BABAT.

Dit nummer bestaat uit VIJ F 'bladen

—

3017. Na kantoortUd: Expeditie N. 3015.

Nieuwe stakingen

dreigen in
Amerika

Aanvalspoging afgeslagen

Zaterdagnacht voerden deDuitschers

e n wild bombardement uit en verwoestten o.a. kostbare historische gebouwen

Geen steun van Hedjaz voor Irak
Ook Iran is tegen
Irak gekant

Tegenbezoeken

Londen, 11 Mei (Aneta Reuter).
Een Maandagochtend door het
ministerie van Luchtvaart uitgegeven communiqué meldt, dat noR
3 vijandelijke vliegtuigen werden

Het Britsch Museum werd in
lichterlaaie gezet door esn regen
van brandboxnmen, die door het
dak doordrong en het achterste
deel van het gebouw in brand zette. Gelukkig waren de meeste
schatten reeds in veiligheid gebracht en de aangerichte schade
is betrekkelijk gering.

van

de R. A. F.

vernietigd.
geIn het communiqué werd
zegd: „Zondagavond naderde een
aantal vijandelijke vliegtuigen de

De aanvallen op de sche pswerven inDuitschland worden do rgezet

kust van Dors«t en werd door Britsche jagers onderschept. Slechts
enkele vliegtuigen wisten in> het
binnenland door te dringen.
De vijandelijke jagers en jagerbombers vlogen ook over de kust
van Oost-Kent en het gebied aan
den mond van de Theems, doch
ook deze konden slechts op korten
afstand in het binnenland
doordringen. Drie vijandelijke raiders
werden vernietigd. Bommen werden geworpen; voorzoover bekend
is, werden geen slachtoffers vergeoorzaakt en was de schade

Londen, 11 Mei (Reuter). Het
van
communiqué
het Luchtvaartministerie zegt nog:
een
groep
vliegtuigen
sterke
van
het commando bommenwerpers
gedaan op
heeft een aanval
scheepswerven en
Industrleele
stadswijken te Hamburg. Kleinere
groepen vielen de havens van Bremen, Emden, Rotterdam en enkele doelwitten te Berlijn aan. Andere vliegtuigen vielen vijandelijke
schepen aan. Een vijandelijk ma2
rineschip werd getroffen en
voorradenschepen werden beschadigd. In het schitterende
maanlicht vonden vele gevechten plaats
tusschen onze bommenwerpers èn
vijandelijke jachtvliegtuigen.
Bij
een aanval van deze gevechten zay
men, dat de vijand getroffen werd.
waarop hij de actie afbrak.
Van 2 vijandelijke Jachtvliegtuigen is bekend, dat zij vernietigd
zijn
zijn en verscheidene andere
waarschijnlijk vernietigd.
Zeven
van onze bommenwerpers worden
vermist.

De schade aan Westminster Abbey ring."
Londen, 11 Mei (Aneta Reuter).
Met den bouw van
Westminster De toestand in het MiddenHall werd in 1097 door William Ruzich gunstig
Oosten
fus aangevangen. Gemeend wordt,
tiat het de grootste Hall ter wereld
is met een dak zonder steunpilaCairo, 11 Mei (Reuter). Het
ren.
communiqué van het Britsche AlEen architect verklaarde,
dat gemeene Hoofdkwartier zegt:
nacht door vijandelijke vliegtuigen uit bouwkundig oogpunt de meest
Lybië: Zoowel in het gebied van
verscheidene belangrijke deelen van de abdij geaangevallen
en
als in dat van Solloem traTobroek
uren zwaar gebombardeerd.
De spaard zijn gebleven.
den onze patrouilles weer actief
berichten toonen aan, dat het
Het feit, dat het 19e eeuwsche op. Den vijand werden verliezen
aantal slachtoffers hoog en de dak
vernield werd, is een niet on- toegebracht en er werd een aantal
schade aanzienlijk is. Buiten Lon- herstelbare
gebeurtenis,
hoewel gevangenen gemaakt.
bommen
geworpen
op
den werden
Abbessynië: De Britsch-Indische
door
het
dak
van
abdij
de
de heln mel,
vele punten, in het bijzonder
troepen die van het Noorden uit
is.
Brandwachters
zichtbaar
Aanvallen op de invalsbases
Zuid-Oost en Oost-Engeland.
oprukken, hebben weer 2 belangrijop het dak van het Britsche muGemeld wordt, dat een klein aan- seum rekenden met vele brand- ke punten in den sector van AmLonden, 11 Mei (Reuter). Hst
tal menschen werd gedood, doch bommen af, doch andere brandden ba Alagi bezet, waarbij zij 150 man communiqué van het Luchtvaartde schade uitge- door, voordat zij konden
nergens was
namen. Inmiddels heeft ministerie. zegt: Vliegtuigen
van
worden gevangen
breid. Zaterdagavond laat .werden verwijderd.
onze colonne, die uit het Zuiden het kustcommando hebben
een
ï>p een punt in het zuid-westen enavanceert, wederom een belangrij- aanval gedaan op
vijandelijke
kele bommen geworpen.
ke vordering gemaakt en den Ita- voorradenschepen, havenwerken en
Het is bekend, dat 's nachts 33 De houding der bevolking symbolisch
liaanschen verdedigers zware ver- olievoorraden te La Pallice. Vele
naar branden werden gezien in de olievliegtuigen
werden
vijandelijke
liezen toegebracht. Verder
vernietigd,. n.L 31 door onze jahet Zuiden vorderen de operaties voorraden en een raffinaderij
en
gers en 2 door het luchtafweerin alle sectoren op bevredigende veel schade werd gedaan aan een
vuur."
wiize.
gebouw, staande aan den
havenLonden, 11 Mei (Reuter). ReuIrak: In de gebieden van Habba- kant.
een niyah en Basra blijft de . toestand
ters staf-verslaggever geeft
Andere vliegtuigen van het kustjongsten kalm*
beschrijving, van den
commando
vielen schepen aan ter
luchtaanval op Londen en vertelt,
hoogte
van
de Nederlandsche
en
ln sonfïnige deelen van Lon- Hedjaz en Iran
van de vliegVele Londen's mooiste historische gebouwen werden getroffen hoe
kust.
Geen
Deensche
den heden*— Zondag
't puin. dat
tuigen die aan deze operaties deelLonden, 11 Mei (Reuter). De door de aangerichte vernielingen
genomen hebben, wordt vermist.
werd,
hoog
opgeworpen
Westminten
hemel
parlementsgebouwen en
11 Mei (Aneta Reuter).
Cairo,
ster Hall, die in de geschiedenis weer neerdwarrelde in kleine frag- Koning Ibn Saud van Hedjaz deel- 70.000 Duitsche gewonden
in Bulgarije enRoemenië
van Engeland gedurende bijna 1000 menten
als
zwart-gemaakte de Rashid Ali mede, dat hij geehebben
jaar een rol
gespeeld, zijn sneeuwvlokken. De Britsche hoofd- nerlei vorm van steun voor de antijdens den luchtaanval op Londen stad schudde de gevolgen van den ti-Britsche beweging in Irak kon
Londen, 11 Mei (Reuter). Volvan den afgeloopen nacht beide ge- aanval van Zaterdagnacht, waar- verleenen. Ook wérd gemeld, dat gens ramingen, gecontroleerd door
troffen en ernstig beschadigd.
\oor de vijand
ofschoon hij een hij weigerde, bescherming te ver- directe bewijzen, vervat in een teDe wereldberoemde klok van het aanzienlijke schade
aangericht leenen aan Rashid Ali zelf.
legram aan het A.F.I. uit Istanparlementsgebouw, de Big Ben heeft
met 33 bommenwerpers
Andere berichten zeggen,
da 1 hoel, is het aantal Duitsche gewonwerd eveneens getroffen. De klanen hun bemanningen duur betaald een persoonlijke afgezant door Ra- den in Bulgarije 60.000 en in Roeken van deze klok werden door de heeft, van zich af.
shid Ali naar Teheran werd ge- menië 10.000.
H.B.C. in alle hoeken der aarde
zonden,
die, naar vernomen wordt,
Boven sommige wijken hing
hoorbaar gemaakt. Op alle vielen
had. De officieele hougeen
succes
rook,
toen
hedenverslaggever*
de
brisant- en brandbommen. Ook de
ding van Iran ten aanzien van de
door
rondgang'
een
morgen
maakte
tegenover
liggende Westminstei;
de stad. Hij liep door straten, waar gebeurtenissen in Irak is er een
Vijndelijke verliezen bij Tobroek en Solloem
Abbey is in brand geraakt.
de brandslangen nog over den weg van volkomen afkeuring.
In het Lagerhuis werd de Raads(Aneta Reuter).
Cairo, 11 Mei
pijn
zaal vernield en gevreesd wordt, lagen en zijn oogen deden
Volgens een communiqué van het
dat zij nimmer meer kan worden van den prikkenden rook. terwijl
Iraaksche troepen terug
gebruikt, totdat zij herbouwd is.
Algemeene Britsche hoofdkwarhij voortdurend de vallende rcet«
vlokken van.zljn kleeren moest haIn het Iloogerhuis werd de inwotier in het Midden-Oosten brachnende opzichtfir, naar vernomen len. Hij stapte over kleine vlamLonden, 11 Mei (Reuter). Uit ten Britsche patrouilles den vijand
wordt, gedood, terwijl hij hielp den mentongen, die likten aan de ver- Vichy wordt bekendgemaakt,
dat verliezen toe in de gebieden van
ontstanen brand te bestrijden. Ook brande resten van het Interieur het jongste door Rashid Ali Tobroek en Solloem. Een aantal
drie andere personen werden ge- van een kantoor. Elders
waren uitgegeven communiqué toegeeft, gevangenen werd gemaakt.
dood.
brandweerlieden nog steeds bezig dat
het
troepen
in
zijn
De toestand in Habbaniyah en
Andere leden van het personeel, zich een weg te banen door roo- Westen voor de Britsche troepen Basra was kalm. Zware verliezen
die den geheelen nacht
werkten kende ruïnes, de kleeren bevuild, zijn teruggetrokken, aldus zegt een werden den Italianen toegebracht
aan het blusschen van den brand maar heroïsch hun Zondagsplicht telegram uit Bagdad aan het in het gebied van Amba Alagi.
en het redden van waardevolle pa- vervullend om de stad te redden, 0.F.1.
pleren en relieken, ontkwamen op die zij liefhebben. In vele wijken
Het communiqué geeft voorts de
Vreeselijke hitte in de woestijn
merkwaardige wijze, toen
bom- vormden hoopen zand en resten verovering van het vliegveld van
men neervielen.
van uitgebrande brandbommen op Rutbah door de Britsche troepen
Cairo, 10 Mei (Reuter). Een
Bommen verbrijzelden ook de be- het plaveisel der straatwegen het toe, nadat gedurende 20 uur voort- hittegolf, naar men meent
de
faamde lobby voor de leden welke getuigenis van het enorme aantal durend gecombineerde artillerie- hevigste- die ooit in Egypte werd
ook bij vorige aanvallen reeds ge- brandbommen, dat
uitgeworpen en luchtaanvallen hadden plaatsge- medegemaakt,
de
verschroeit
troffen was, en door een ingewik- was.
had.
woestijn
de
omgeving
Cairo,
van
in
keld steigerwerk gestut werd.
Menschen die op Zondag moeswaar een temperatuur van
119
nog R.A.F. gaat voort met jacht op de graden in de schaduw heerscht.
baanden
werken,
ten
zich
Big-Ben slaat nog steeds de uren
rebellen
plaats
steeds een weg naar de
Dit is waarschijnlijk een verKlaLonden, 11 Mei (Reuter). Het- van hun werkzaamheid, taxi's
Cairo, 11 Mei (Aneta Reuter). ring voor het feit, dat het comgeen door sommigen
beschouwd snelden over elke open verkeers- De voortgezette aanvallen door de muniqué van het algemeene
wordt als het prachtigste dak ter ader en de autobussen zetten
R.A.F. op de door de rebellen be- hoofdkwartier van heden meldt:
wereld, dat van de
lan- zette vliegvelden
Westminster ofschoon soms gedwongen
en andere mili- ..Uit den Tobroek-sector valt niets
Hall met hoog oprijzende bogen en ?e omwesen te maken
hun pu- taire doelwitten in Irak en
het van belang te melden."
slanke eiken balken, werd
door blieken dienst voort met een zoo bombardement op
soortgelijke
Wanneer de toestand In Lyoië
bommen doorboord en het Inwen- nering mogelijke
onderbreking. doelen en andere
oorlogstoonce- hetzelfde is zullen de brandende
dige werd beschadigd.
Dit alles was symbolisch voor de len in het Midden-Oosten vormen
stralen van de zon vrijwel elk onDe „Big Ben", ofschoon door een vastbeslotenheid van den Londede hoogtepunten
in een door de derdeel van de tanks en andere
brisantbom getroffen, slaat nog naar
om voort te gaan, ondanks R.A.F.
in het Midden-Oosten uitge- voertuigen zoo heet maken, dat men
steeds de uren. Slechts geringe alles. Er was minder opgewekt gegeven communiqué.
deze bijna niet kan aanraken.
schade werd aangericht aan
het oraat dan anders. Wellicht waren
metselwerk, even boven de klok.
Intusschen vertragen de „lichte
gemenschen
die
in
sommige
Loos gerucht
regens" in Ethiopië de operaties alDe decanie van de Westminster moedsstemming, waarin ook KtpAbbey, een der beste voorbeelden ling verkeerde, toen hij schreef:
Londen, 10 Mei (Reuter). De daar en maken vele wegen tijdelijk
van Middeleeuwschen woningbouw „The English began to hate."
geruchten, dat Emir Abdoellah van onbegaanbaar.
ln Engeland, is vernield. De strucDe contouren van de 2 groote Transjordanië door zijn zoon Emir
tuur van de Abbey is echter intact. centra
Hernieuwde aanval op het Suezkana l
van den Christelijken eere- Talal door middel van een revolverDe meeste historische
gedeelten dienst Westminster Cathedral en schot zou zijn gewond werden heden
van de Abbey zijn volkomen onge- de Kathedraal van Sint Paul, tee- op
wijze tegengesproCairo, 11 Mei (Aneta
Reuter).
deerd, inclusief het gedeelte waar kenden zich in edele lijnen tegen ken in een telegram uit Damascus Het
Egyptische ministerie van
de koningsgraven liggen.
den hemel af.
t
aan het 0.F.1. te Vlchy.
Binnenlandsche Zaken meldt, dat
vijandelijke vliegtuigen ln den afgeloopen nacht voor de derde maal
in successie de zone van het Suez-

bleef

ontwikkelen

was vo r de vastbeslotenheid

van

veroordeelen Ali’s beleid

'

—

—

—

trekken

—

—

In zestig fabrieken

van

GenMeortasl wordlto nsverho ging geëischt

Detroit, 11 Mei (Aneta Reuter).
The United Automobile
Workers
Union besloot de staking van 60
fabrieken van General Motors op
Donderdag af te kondigen, tenzij
de éischen voor loonsverhoogingen
reeds eerder door de
directie
worden geregeld.
Onderhandelingen zijn te Washington gaande met de
bemiddelingscommissie van de Amerikaansche defensie.
De Union eischt o.m. loonsverhooging van 10 cent jJer uur, terwijl de directie 2 cent aanbiedt.
De Union verklaart, dat ze de staking van defensieorders niet zal
belemmeren, doch de directie zegt
van wel.
'De defensie-contracten van General Motors omvatten meer dan
700 .millioen dollar.
Cairo, 11 Mei (Aneta Reuter).
Volgens een door de R.A.F. uitgegeven communiaué werd gisteren
belangrijke schade aangericht op
vijandelijke vlieetuigren. op
de
vliegvelden van Catania en Ccmiso
(Sicilië). De aanval in den middag
was een volkomen verrassing en
uiterst geslaagd.
In Lyibië werd de haven van Tripoli Zaterdagnacht door zware
bombers aangevallen; verschillende
. geboekt,
werden
waarvan één op een Spaanschen
steiger, die resulteerde in
een
enorme ontploffing en vele bran-

den.

Een bommenlading kwam neer
ïfrachtstations en verschillende
bommen barstten uiteen in de
haven, doch de uitwerking kon niet
worden waargenomen ten gevolge
van de dichte rook.
Brandbommen
veroorzaakten
nieuwe branden. Al Onze vliegtuigen zijn veilig teruggekeerd.
Pantserauto's van de R.A.F. bezetten gisteren het fort van Rutbah na een bombardement van J de
R.A.F. Het vliegveld werd 2 dagen eerder fo«zet,-zoodat het heele
belangrilke gebied thans
volkomen onder Britsche Controle staat.
op

Amerikaansch vlooteskader in Indischen Oceaan
New York, 11 Mei (Aneta Rtr.).
De bekende kolomschrijvers Drew
Pearson en Robert Allen schrijven
in de „Daily Mirror", dat een

AmeriUaansch vlooteskader thans
in den Indischen Oceaan is gestationneerd.
Wat Hoover beter acht

New York, 11 Mei (Aneta Rtr.).
„Thans in den oorlog te treden zou
noch verstandig, noch in het belang van Engeland
en onszelf
zijn," zei Herbert Hoover hedenavond in een rede, virelke door hst
heele land werd gebroadcast. Hij
voegde eraan toe, dat de Vereenigde Staten Engeland slechts
voldoende wapens kunnen
leveren,
wanneer zij buiten den oorlog blijven.
„Het zou voor ons meer
vereenigbaar zijn met de Amerikaansche eerlijkheid en den moed om
een oorlogsverklaring door het
Congres, zooals de grondwet bepaalt, onder de oogen te zien dan
geleidelijk aan in een onverklaarden oorlog te treden."

Amerikanen zullen schepen onder
buitenlandsche vlag bewaken
Washington, 10 Mei

Schout bij nacht Land,

(Reuter).

voorzitter
van de maritieme commissie, legde voor het handelscomité
van
den Senaat een verklaring af, welke heden werd gepubliceerd, waarin hij zeide. dat de mogelijkheid
bestaat, dat Amerikaansche mariniers of personeel van de kustwacht als bewaking zullen worden
geplaatst aanboord van de
door
de Vereenigde Staten in beslag genomen schepen, waarna deze onder eigen vlag naar niet-oorlogszones zouden worden gezonden.
Land verklaarde, dat sommige

buitenlandsche

schepen

mogelijk

zullen worden gecharterd en
in
het blackout-gebjed zullen worden
gebruikt indien zij onder eigen vlag
varen.
Volgens het stenografisch
verslag stelde Senator van den Berg
de vraag: „Bedoelt U, dat Gij een
schip zoudt hebben onder buitenlandsche vla*, bewaakt door Amekanaal aanvielen.
mariniers of
Bommen werden
zeeliegeworpen, rikaansche
waardoor lichte schade werd ver- den?"
Land antwoordde: „Dat zou mooorzaakt en een persoon werd ge- gelijk
zijn."
wond.

Generaal Sikorski
11 Mei (Aneta Reuter).
Istanboel, 11 Mei (Aneta Rtr.). DeLoniden,
premier, generaal SiPoolsche
Volgens nazi-functionarissen
alvloog Zaterdag van Amehier ls Von Papen Zondag met een korski,
speciaal vliegtuig uit Berlijn ver- rika terug ln een der door de Vereenlgde Staten vervaardigde bomtrokken om naar zijn post te An- bers,
die regelmatig over den Atkara terug te keeren. HU ls 3 weken ln Duitschland geweest, waar lantlschen Oceaan naar Engeland
hij met Hitier en andere nazilei- worden gebracht.
ders confereerde.
Politieke kringen ln Turkije Jacht op Italianen in New York
wachten zijn aankomst met grooNew York,
io Mei
(Reuten.
te belangstelling af. daar gemeend Federale agenten en de politie van
wordt, dat Ml de uiteindelijke „om- de stad New York gingen hedën
lijning" van Dultschland's houding voort met het opsporen van Itallaten aanzien van Turkije mee- irin, wier verblijfsvergunning
verVon Papen terug naar Ankara

Sydney, 11 Mei (Aneta Reuter).
Toen het Duitsche s.s. „Coburg"
~Ketty
en de Noorsche tanker
Broevig" in den Indlschen Oceaan

werden opgevangen, maakten
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De Duitsche voorradenschepen
van den raider

zij

zich in verschillende richtingen uit
de voeten.
De „Canberra" en de „Leander"
openden onmiddellijk het vuur en
verschoten ze in brand. Daaropschip
bemanningen
hun
lieten de
en werden door de kruisers opgePi
Deze bijzonderheden werden heden meegedeeld dopr den AustrPlischen minister van Marine, W.
M. Hughes.

.

De barbaarsche aanval op Londen

Het zware bombardement
Kashid Ali's pogingen om steun
duurde eenige uren
te verkrijgen van de regeeringen
van Teheran en Ilediaz mislukten.
Londen. 11 Mei (Aneta Reuter).
In de betrokken landen staat men Fen
groot aantal slachtoffers en
afkeurend tegenover zijn optreden. aanzienlijke schade werden vertijdens den aanval op
Het aantal Duitsche gewonden in oorzaakt
Een uitgegeven communiLonden.
Bulgarije bedraagt volgens raminqué luidt:
gen 60.000 man
en in Roemenië
~Londen werd Ln den afgeloopen
10.000 man.
Z. Exc. de
Legercommandant
heeft in een radiorede een overzicht gegeven van de gebeurtenissen in het afgeloopen jaar in het
Moederland en in Indië, waarbij
hij een ieder opwekte tot op de
minuut paraat te zijn, aangezien
wij niet weten, hoe de
toestand
hier te lande zich onverwacht kan

ADVERTEJWIE-TAWEF: ƒ 0.50 per eenkoloin-regel met een minimum van 10 regel* (3 c.M.)
0.50 extra.
Familieberichten.,/ 3.75 per plaatsing van 10 regels, voor eiken regel meer
Teksten worden slechts voor denzelfdenrdag aangenomen bU aanbieding vóór 10 uur voormiddag.
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f KWARTAAL-

brengt.

De

parlementsgebouwen te Londen met rechts de Big Ben, welke evenals de Westminster Abtey
in den woesten wraak-aanval van Zaterdagnacht beschadigd werden.

streken ls.
Er werden

bevelen tot inhechte.
nisneming uitgevaardigd tegen tienemployé's van
het ItaliaanB'e r m u d a, 10 Mei (Reuter). tallen
paviljoen op de WereldtentoonEx-koning Carol van Roemeni» ls sche
stelling van verleden Jaar, die erheden te Htmllton (Bermuda) ge- van beschuldigd
langer in de
arriveerd. Hil weri verwelkomd dcor Vereenirte Statenworden
te zijn gebleven
den gouverneur en door andere hoo- dan hun
verbUJfsvergunning
toe»
ge
Exikoning

-1

ABONI^ffiXTSRRfjq 11

Carol te Hamliton

functionarissen.

stond.

De herdenking van den tienden Mei
H.M. de Koningin woonde de plechtigheid in
de ruïne der Ned. Herv. Kerk te Londen bij

Britsche hulde

Ontroerende plechtigheid op de plaats wa r e ns de Ned.Hervormde Kerk te Londen Stond.
Londen, 10 Mei (A.N.P.-Aneta).
Op de historische grafsteenen van
de door bommen vernielde Ned.
Hervormde kerk te Austin Friars
verzamelden zich heden vrijwel alle Nederlanders te Londen.
Waar zich vroeger de kansel bevond was temidden van het puin
een podium gebouwd, waarop zich
vier vlaggestokken bevonden, metde vlaggen van Nederlandsch-Oosten West-Indië en de Union Jack
met in het midden de Nederlandsche vlag, die halfstok was geheschen, ten teeken van rouw over
de bezetting.
Voor het podium was een tapijt
gelegd, waarop twee stoelen waren
geplaatst en op het podium bevond
zich het Nederlandsche militaire
muziekcorps.

Van alle

zijden werd belangstelling
getoond
Het geheele Nederlandsche kauiteraard
binet was aanwezig
met uitzondering van de ministers
—

van Buitenlandsche Zaken en van
Koloniën
voorts
admiraal
Furstner, jhr. Beelaerts van Blokland, de Nederlandsche burgerlijke
en militaire autoriteiten, de Nederlandsche gezant Michlels van Verduynen, de vroegere Britsche gezant te Den Haag Slr Nevtle Bland,
vertegenwoordigers der geallieerde regeeringen, de Amerikaansche,
gezant Drexel Biddle, de verbindingsofficier tusschen de
Royal
Navy en de Koninklijke
Nederlandsche Marine, alsmede honderden leden van de Nederlandsche
kolonie, onder wie soldaten, zeelieden en vliegers, alsmede eenige
Nederlandsch-Indlsche vliegers.
In de naburige zwaarbeschadigde gebouwen wachtten vele camera's op de komst van H.M. de Ko—,

ningin.

De aankomst van onze Koningin
Temidden van een diep stilzwijgen trad HM. de ruïne van de
kerk binnen, vergezeld van Prins
Bernhard, de leden van het comité „Nederlands Vrijheidsdag" en
Haar adjudant.
Hare Majesteit had een blauwen
mantel aan en had een bont omgeslagen, terwijl de prins
gekleed
was ln .marine-uniform.
De menigte braclht een driewerf
hoezee uit op;H.M. de Koningin.
Hare Majesteit begroette de ministers en de vertegenwoordigers
van de geallieerde regeeringen,
waaron het militaire muziekcorps
het Wilhelmus en het God
the
Klng speelde, die door allen werden medegezongen.
Ds van Dorp bad:
„O, almachtige God en Vader, wij smeeken U de Koningin, het Koninklijke

Huls. het vaderland en allen, die
strijden voor vrijheid en voor recht
te willen beschermen en het Nederlandsche volk, zoowel dat in het
bezette moederland als ln de vrije
deelen van het rijk en elders de
eenheid en 't geloof te schenken, die
noodlg zijn om de vrijheid van het
vaderland te herwinnen. Wij
ver
trouwen op U, dat Gij ons zult doen
slagen. Amen."
De aanwezigen zongen
gens:
„Wilt heden nu

vervoltreden".

Hierna verwelkomde ds. van Dorp
de Koningin» ook uit naam van het
comité „welks naam is vervat in
hetgeen alle Nederlanders ter wereld voornemens zlln: Nederland
te doen herrijzen. Dit historische
oogenbllk en deze plaats doordringen ons van hetgeen onze vijand
ons heeft misdaan en wat ons nog
te wachten staat."
Hierop sprak professor Gerbrandy zijn redevoering uit.

Het voorhijschen van de driekleur
Na deze redevoering werd 1 minuut stilte in acht genomen. De
bijeenkomst werd besloten met het
tijdens
zingen van het volkslied,
vlag
hetwelk de Nederlandsche
door prof. Gerbrandy en ds. van
Dorp werd voorgeheschen.
Hare Majesteit was diep ontroerd door de plechtigheid. Toen
zij van de autoriteiten
afscheid
nam merkte zij op: „De schade ls
vreeseliik."
De Koningin, die er goed uitzag,
zij
werd lulde toegejuicht toen
wegreed.

H. Mis voor gevallenen
Londen, 10 Mei (Aneta). Nederlandsche Katholieken woonden heden ln grooten getale den dienst bil
ln de Farm-street Church, waar een
H, Mis
werd gecelebreerd voor

Nederland

Krachtige betooging

van de

veresniging Pro-Patria „Den Vaderland getrouwe”.

Premier gerbiandy schreef e n bemoedigend artikel in de „Tines”

financieele steun wordt verleend
door Oost- en West-Indië.
Nederlanders, in het 'bijzonder de
de
In het bezette gebied komt
jongeren, te vereenigen, waarbij de veerkracht van het
Nederlandgodsdienstige overtuiging en de po- sche volk meer dan ooit tevoren tot
litieke denkbeelden van een ieder uiting. Het volk als een geheel is
zullen worden geëerbiedigd.
geestelijk onoverwinnelijk.
Pro Patria wil de liefde voor het
Ik deel de overtuiging van Wingeneraal
vaderland en het Oranjehuis en de ston Churchill en van
trouw aan de wettige regeering Smuts, dat de sleutel van de over
aankwekken en de vrijheid van Ne- winning is gelegen in het open
derland herwinnen en handhaven. houden van de verbindingen en het
tot mislukking brengen van het
Uitroeiïng van defaitisme
plan tot een inval in Engeland.
van,
Ik ben er evenzeer zeker
Spr. herinnerde aan het verleden dat'een machtige bijdrage tot die
en het heden en wees op de toe- overwinning zal worden geleverd
komst van het Koninkrijk in Eurodoor den weerstand der onderworde pen volken.
pa en overzee. Hij wees op
noodzakelijkheid van de uitroeiing
van de overschilligheid en het deAan de zijde van waarheid recht
faitisme en het leeren van paraatheid en van bereidheid tot
het
Wij danken God ons volk te hebofferen van alles voor het welzijn
van het vrije Nederland. Alle aan- ben gebracht aan de zijde van de
eruit rechtvaardigheid en waarheid in
hangers van Hitler moeten
heeft
worden geworpen, evenals de ver- dezen grooten strijd. Het
veel te doen verraders, die onder den Oostenrljk- God behaagt ons eer
van onze Koliezen, doch de
schen verrader werken en de Koen
Huis
die op zulk
ningin
Haar
ningin moet orf den troon hersteld
bijgewerden
moedige
wijze
een
worden.
en
door
Marine
staan
de
Britsche
vier
spraken
jongeVervolgens
Engeontvangen
gastvrij
zoo
door
mannen in uniform de aanwezigen land's edelen Koning en Koningin
toe. De eerste spreker was een en het Engelsche volk
alsmede
marine-officier die verklaarde, dat de goede naam van ons volk bleeen schip is als een staat en slechts ven onaangetast.
kan vechten, wanneer het een eenons volk in het Oosten
God
zijn en. het heeft
heid vormt en allen bezield
onwrikbaar trouw
Westen
door den krachtigen wil het uiter- gemaakt. Op. dat kleine
plekje
ste te doen.
aarde tussohen den Dollart en de
menschen
Schelde weigeren de
De koopvaardij blijft haar plicht doen te knielen voor de valsche grootvolk
heid van Adolf Hitier. Dat
Is vastbesloten op den heerlijken
koopvaardij-ofeen
sprak
Hierna
dag, dien God zal kiezen, zijn Koflcler en verklaarde, dat de koop- ningin weder te verwelkomen en
vaardij zal doorvaren totdat haar de Darbaarsche ketenen der
typlicht vervuld is en Nederland is raimle af te werpen."
bevrijd. De zeelieden hebben de gevaren van mijnen, torpedo's en
Herdenkingsnummer van „Vrij Nederland”
bommen leeren kennen en velen
hebben hunne levens gegeven, doch
zij zullen den strijd voortzetten
Londen,'lo Mei (Aneta) „Vrij
totdat het doel is bereikt.
Nederland" gaf heden een speciuit. dat
Een Nederlandsch-Indische vlie.-, aal herdenkingsnummer
portret .van H.Mr de
..nieuw
eer onthulde, dat binnenkort. een een:
Nederlandsche escadrille ' aan de Koningin bevat, 1 een . reproductie
zijde van de R.A.F, zou vliegen. van een llthographie van Corvlser.
een
Hij herinnerde'aan' dendaf*van i.Prof. Gerbrandy schreef
10
den inval en aan de reactie in Ne- hoofdartikel „In memoriam
1940", waarin hij een overdcrlandsch-Indië daarop, als ge- Mei
volg waarvan spoedig een Neder- zicht geeft van den vijfdaagschen
strijd en van den weerstand van
landsche escadrille bijeen was.
het Nederlandsche volk na de beEen lid van het Nederlandsche zetting en waarin hij
verklaart,
legioen verklaarde, dat de vijf- dat onze kroon, de eer van ons Kodaagsche strijd nog niet geëindigd ningshuis en onze vlag bewaard
ls en zal worden voortgezet, doch zijn gebleven door onzen moed.
dat het Nederlandsche leger daarvoor een onontbeerlijk onderdeel
Na de gevallenen en de persomoet zijn van het Nederlandsche nen, die van hun gezinnen gescheivolk, gebaseerd op geestelijke ban- den zijn. te hebben herdacht, besluit de Premier met de woorden
den met het volk.,
,-,Kom, laat ons voorwaarts gaan

alle

en

—

—

,

'

Hedenmiddag om 12 uur werd
van de door bommen

op de plaats

verwoeste Nederlandseh-hervormde kerk te Austln Friars in het
hartje van de City de Nederlandsche vlag, die halfstok woel, voorgeheschen.
Die vlag symboliseert

het lot
van de democratie
rouwt niet
voor het vrije volk, dat strijdt om
zijn slavernij af te werpen, want
het z a 1 herrijzen.
Op den lOden Mei van het vorige jaar viel Hitier Nederland binnen en toch, hoe weinig zegeend is
12
zijn overwinning geweest. Na
maande. zijn zijn pogingen om het
vrome en vrijheidlievende volk
voor zijn beginselen te winnen In
het geheel niets gevorderd. Bedert
Engeland
de Nederlanders naar
kwamen, om den strijd voort te
zetten, ben ik dagelijks in contact
geweest met deze trotsche, vooruitstrevende voorvechters der democratie.
De vloot
dien
Het is geen lippendienst,
Nederland de geallieerde 'zaak der
vrijheid bewijs?. Zijn vloot is bijna
geheel intact naar Engeland ontkomen. Deze vloot heeft zijn zelfzeer
standigheid bewaard en in
nauwe samenwerking met de BritNedersche Marine
hebben
landsche vlooteenheden sommige
opdrachten
van de gevaarlijkste
opvan den oorlog uitgevoerd,
drachten, waarvan de eerste Lord
verklaarde,
van de Admiraliteit
toen hij de Nederlandsche zeelieden voor hun moed hulde bracht,
•

—

dat

—

In de lucht
lucht
is Nederland's steun
de
In
fenomenaal geweest. De vliegers
van de Nederlandsche luchtmacht
en van de K.L.M. zijn de „aces"
van het befaamde
commando
R.A.F.,
kustverdediging van de
welks vliegtuigen tijdens verkennings- en patrouillevluchten reeds
halln totaal 45 millioen mijlen
verwegen de afstand naar de maan
hebben afgelegd.
—

—

Het overzeesche Rijk
Nederlandsch Oost-en
West-

Indië hebben -uitsluitend door middel van vrüwlllige bijdragen een
bedrag van meer dan 1 millioen
sterling bijeengebracht, ten
Jacht-

vliegtuigen,' terwfll zij ook vliegers
hebben gezonden om sommige de-

zer toestellen te besturen.
ook
Nederlandsehrlndlë heeft
reusachtige economische
bijdragen «eleverd vdor de
oorlogsinspanning. De dollars, die het van
Amerika moet ontvangen, zijn* gebruikt voor den aankoop van oorlogsmaterleel in Engeland,
waargedoor sterllng-saldi werden
'

•

spaard.

gezag.
Spr.

schilderde de moeilijke tijden die nog voor ons liggen met de
gezuigroote belooning dat wij,
verd door den strijd, zullen worden
vereenlgd, tot een eensgezind volk.
ledereen zal ook moeten bijdragen
tot de consolideering van het bondgenootschap met Engeland, daar
belde landen, die zooveel gemeen
hebben, ook ln de toekomst
van
groot nut voor elkander kunnen zijn.

Wij moeten

de Russen vonden een Japansche
ellende heen zien doorgang in de
Poolzee
den aartsToespraak
over

herdenking

ter eur in China

van

bisschop van Canterbury

Tallooze jonkennabij shaghai tot zinken

Londen, 11 Mei (Reuter).
De
van Canterbury
in een
Zondag
toes"raak tot een bijeenkomst van
„The Second Sword of the Spirit"
gezegd, dat het eerste doel van den
geweldigen strild, waarin
wij
thans gewikkeld zijn, ls: de vernietiging van deze machtige kwade krachten en de bevrijding van
de volkeren die thans ln slavernij
gehouden worden.
Sor. achtte het ondenkbaar, dat
na den oorlog de menschen zich
niet zouden zetten aan het ontwerpen van een beschavingsorde, die
beter ls dan die, welke thans voor
aartsbisschop
heeft vandaag

—

hun oogen vernield wordt.
„Wil kunnen het er niet od wagen, te wachten totdat de oorlog
voorbij Is", verklaarde spr. „Het
zal ons bU de onmiddellijke worsteling te stade komen, als
wU
over de ellende en het duister heen
eenige belofte van de komst
van
een beteren dag kunnen zien."
Spr. achtte het duidelijk dat de
menschen verdwaald zijn. dat zU
op zichzelf vertrouwd hebben en
God veronachtzaamd hebben, terwijl een verkeerd gebruik van de
wetenschap en de machines
de
menschen ondergeschikt gemaakt

heeft aan de machine,"

Zij overwegen scheep vaartverbinding Moer mansk-Stil e Oceaan

—

—-

—

Oherevlchny daalde even na den

middag in de haven neer. Eenlge
resultaten van de expeditie, die uit

10 personen bestond en in Februari 1.1. Moskou verliet, worden gegeven in «en telegram uit Moskou,

aan

het

offlcleele

nieuwsagentschap

te

Fransche

Vichy.

Met het Wrangel-eiland als basis voerde de expeditie observaties
uit in het Oostelijke gedeelte van
den Poolcirkel, waarbij o.a, vastgesteld werd, dat de
gemiddelde
diepte van dit gedeelte van de
Poolzee ongeveer I'/. Eng. mijl
is. De expeditie bevond ook, dat de
wateren van den Stillen Oceaan
niet In de Poolzee doordringen,
doch dat de warme «troomen van

die mogelijk betrokken waren geweest bij het schieten op Japansche schildwachten in Hongkew.
Twee verdachten zouden zlln gearresteerd.
De Shanghai Evening Post zegt,

dat de Japansche vernlelingsmethode eenvoudig, doch afdoende
was, en voegt hieraan toe, dat de
door panie-k bevangen sampan- en
Jonkbewoners aan den wal werden
gedreven. Na de doorzoeking van
de vaartuigen hakten de Japanners een gat ln den bodem van elke boot en terwijl de eigenaars
toezagen, liepen de vaartuigen vol
water en verdwenen ln de diepte.
Men meent, dat meer dan 100
jampins en jonken in tegenwoordigheid van een groote
menigte
nieuwsgierige Chlneezen tot zinken
werden gebracht.

!

I
[

•

ne honderden Chlneesche sampanbewoners in den stroomenden regen op den oever van de Soochow
creek
welke Hongkew, het door
de Japanners bezette gedeelte van
de internationale
nederzetting
van de eigenlijke internationale nederzetting scheidt
en zagen' in
stoïcijnsch stilzwijgen toe hoe leden van de Japansche landingsbrigade hun brooze drijvende woningen met al hun schamele bezittingen naar den modderigen
bodem van het riviertje zonden.
Het blad verklaart, dat dit geschiedde toen de Japanners
alle
kleine vaartuigen in de Soochow
creek op stelselmatige wijze doorzochten, op zoek naar terroristen,

Londen, 11 Mei (Rtr.). De Sovjet-Russische piloot- Cherevlchny
is heden
Zondag —te Moskou
teruggekomen van een
expeditie
naar bet Poolgebied meldt RadioMoskou.

den Atlantlschen Oceaan het wel;
doen. In hetgeen tot dusver bekend
stond als de ontoegankelijke Pool*
zee vond de expeditie niet het min..Met een prachtigen geest en grooVol- ste spoor van land. D« bevindinI Londen. 10 Mei (Aneta).
te hulpbronnen strijden Koningin gens „Vrij Nederland" ls het plan gen der expeditie hebben
voor
voor het
Wilhelmlna en het vrije
rmen van een Neder- Rusland practische waarde, daar
Nederlandsche volk voor de bevrijding landsche „Home Guard" ln Enge- de regeering der Bovjet-Unle
de
t»ri het moederland,"
land ln verband met organisatori- instelling overweegt van een gereVerscheidene bladen publiceer- sche moeilijkheden opgegeven en gelde scheepvaartverbinding van
den foto s van de verwoesting, welwerd besloten, dat
Nederlanders Moermansk en andere Sovjet-Ruske door de nazi-bommenwerpers tusschen 17 en 65 jaar zullen
toetre- slsche havens met havens van den
te Rotterdam werd aangericht.
ten tot de Engelscne „Home Gu&rci", Stillen Oceaan.
Geen Nederlandsche Home Guard in Engeland

Shanghai, 10 Mei (Reuter). Volffns de Shanghai Evening Post,
stonden hedenmorgen verscheide-

een

—

•

toe.

muziekcorps

armada

ten niet alleen afhankelijk zijn van
Britsche en Amerikaansche hulp,
doch ook het onze doen.
Pro Patrla zal hiervoor strijden
en zal niet terugdeinzen voor critlek, wanneer deze noodig zou zijn.
Het voornaamste punt is het herstel van den staat op democratischen grondslag onder Koninklijk

betrachten ter

Maandag, 12 Mei

1941.

Het nieuws uit

racao herdacnit heden den verjaardag vaa de overweldiging van Nederland op waardige wijze. Er
werd niet gevlagd.
Speciale, diensten hadden plaats
preek
in de kathedraal met eensynagoge
Stemmingsbeelden uit
de
van mer. Verriet, in preek van
Mlkve xsrael met een
Nederland
ae
rabbijn Jessurun Cardozo, in
synagoge Emanuel met een prees
L o n d e n, 9 Mei (A.N.P.-Ar.eta).
van rabbijn Alvarez Correr en in Uit Nederland gearriveerde reizide protestantsche kerk met een gers melden, dat het drukke thea.
preeK van de dominees Eldermans
terbezoek aldaar ia toe te schrijver
en Kroeze.
het feit, dat voor het meeren*
Door de militairen werd de vlag aan
Engelsche en Amerikaansche
deel
geheschen, waarna gedurende een
worden opgevoerd.
tooneelstukken
acht
minuut het stilzwijgen in
daarentegen
bioscooptheaters
werd genomen. Al het verkeer De 1
'omdat zij
bezocht,
rijn
stilte
slecht
stond stil en een absolute
werd in acht genomen, terwijl het slechts DuitscJje films vertoonen.
De
publiek het hoofd ontblootte.
'De N.SJB.-ers zijn nog steeds
bladen bevatten speciale artikelen zonder daadwerkelijken steun van
en de Curom verzorgde een speci- de Dultschers, die hen hun eigen
ale uitzending, welke omvatte, boontjes
laten doppen en die hun
declamatie van het Wilhelmus en geen vrijstelling
van
verleenen
van dichtwerken van Huygens,
dragen
van
op
het
verbod
Cats, Vondel en Marsman.' Tot het
vuurwapens.
het
prohet muzikale gedeelte van
gramma behoorde de uitzending
De Nederlandsche moeders t>e*
van het Wilhelmus, het God Save Wagen zich over de kwaliteit van
the King en van den treurmarsch de melk, terwijl de ontevredenheid
uit „Eroica" van Beethoven.
over het ecne eitje met Paschen
De actie tot het storten van een nog wordt vergroot door de wetendag salaris is zeer geslaagd. De re- schap, dat de „zwarte markt"
tot
devoering van de Koningin via Radertig stuks per week levert aan
dlo-Oranje werd met groote ontroedegenen, die ervoor kunnen beta

Nederland

_

,

,

Engeland.

•

het

de'bijzonderheden

ervan eerst na afloop
van den oorlof kunnen worden onthuld.
Tientallen Nederlandsche visschersvaartuigen werken met de
hulpvaartuigen van de
Britsche
Marine samen. De Nederlandsche
een bijdrage
koopvaardijvloot
van 3 millioen ton. waarvan 1 mlllioen ton van; Engeland uitvaart
ge—is een belangrijke factor
weest bU het overbrengen van oorloßsmaterieel.' en levensmiddelen uit de arsenalen en voorraadschuren van de democratieën naar

Eond.
ehoeve van een groote
van bommenwerpers en

Waardige herdenking op Curcao

van onze gesneuvelde landgenooten en ook van de dappere levenden,
en
die thans onderdrukt worden
geen vlag kunnen hijschen. Dat is
de reden, waarom wU het voor hen
doen en wanneer de vlag wappert
en bevriende Amerlin de vrije
kaansche lucht laat dit dan voor
hen de belofte inhouden van een
zekere bevrijding."
In de rede, waarmede hij de
plechtigheid opende, bracht Valstar hulde aan den Nederlandschen
moed en den Britschen tegenstand,
uitsprak
terwijl hij waardeering
voor de onschatbare hulp, die door ring aangehoord.
de Vereenlgde Staten wordt verleend aan de geallieerde oorlogsinRede van gouverneur Wouters
overwinning
spanning en die de
een
Gouverneur Woutens hield
zal verzekeren.
hij
radiorede
via
de
Curom
welke
voorzitter
Morris,
de
NewboW
zijn
met
de
„Al
besloot
woorden:
van den gemeenteraad van New
de tilden nog zoo somber en de teYork, weidde uit over de Nedernog zoo groot, het is
genslagen
en
Amerika
landsche tradities In
overtuiging dat eenrotsvaste
mijn
over de gemeenschappelijke banNederen maal het oogenibllk van
den tusschen de Nederlanders
aanbreken.
de New Yorkers en zeide verder: lands herrijzenis zal
Bidden wij God, dat dit zeer spoedig zal zijn. Daarvoor is noodig ln
Eendracht tusschen Nederland enEngeland Gode te vertrouwen, trouw te zijn
aan de Koningin en de regeering
„Er bestaat thans een geukkige en de grootst mogelijke samenwereendracht tusschen de Engelschen king en steun aan het wettige geen de Nederlanders, grooler dan zan te verleenen."
In het ollebedrijf werd een redeooit tevoren."
voering gehouden door den direcerop,
wees
dat
Morris
Amerika teur,.den
Noorduyn, welke rezich op dezen dag ten volle bewust devoering heer
gevolgd door het
werd
is van de dreigende gevaren.
zingen van het Wilhelmus door alDe plechtigheid werd besloten
met een redevoering van den Ne- le p.anwezigen.
te
derlandschen consul-generaal
Britsche groet
New York, den heer Schuurman, die
zelde: „De vlag van Nederland ls
uitzending
De Nederlandsche
geen vlag van een verloren volk. van de 8.8.C. van
gisteravond
ZIJ is de vlag van een volk dat werd besloten met een toespraak
leeft, van een oorlogvoerend volk, van een vertegenwoordiger
van
dat door het feit dat het een oorlog het Britsche rijk tot de Nederlanmoet voeren tot grooter verrichtin- ders, waarin hij o.tn. het volgende
gen wordt aangespoord."
zeide:
las
een
teDe heer Schuurman
„Als vertegenwoordiger
van
legram van professor Gerbrandy
Engeland, de dominions en
ook
de
waarin
namens
Nedervoor,
België,
van
TsjechoslowaPolen,
landsche regeering uiting werd ge- kije, Noorwegen en
Joegoslavië
geven aan groote
dankbaarheid wensch ik hulde te brengen
aan den
geJegens den voorzitter van den
heldenmoed
der
Nederlanders.
De
meenteraad van deze groote stad, broederschap tusschen U,
mijn
door
geëerd,
die Nederland heeft
land en de verschillende
bezette
zijn trotsche vlag te hijschen voor landen kan niet met den
oorlog
plaats, voorbij gaan, doch zal, nadat
het stadhuis op dezelfde
de
waar eeuwen geleden de Nederoverwinning behaald is, worden belandsche vlag geplant werd.
stendigd.
Ik groet U namens mijn land
Herdenkingsnummer van de
breng U ook mijn eigen groet.
en
„Knickerbocker Weekly”
Ik heb Jaren lang in Nederland geNew York, 10 Mei (Aneta) Het woond en het ltef gekregen. Ik zie
van al uit naar den dag, waarop
Uw
onafhankelijkheldsnummer
het Nederlandsche
weekblad vrUheid zal zijn teruggekeerd."
„Knickerbocker" met het portret
De spreker besloot met de leuze:
den „Nederland zal
van Willem van Oranje op
herrijzen".
omslag, bevat artikelen van PierWillem
re van Paassen, Hendrik
van Loon, professor A.J. Barnow,
den Nederlandschen gezant A.H. Radio-Oranie gaf een reportage van de pleehtigheid te Londen
Loudon en van Thomas Mann. ■
Uit - Batavia "meldt Aneta, dat
..Radio-Oranje"- Zondagnacht een
voorspelt,
dat
de
Vaa Paassen
bijzonder indrukwekkende uitzenoverwinning zal worden behaald ding verzorgde,
welke aanving
5.000
door het land, dat het eerst
met een reportage
van een
bommenwerpers in de lucht heeft deel
der plechtigheden ter herdenland
„Dat
hieraan
toe:
voegt
en
king van den lOden Mei bil de Nezal Duftschland niet zijn."
derlandsche kerk te Austin Friars,
waarvan het hoogtepunt werd gevormd door de komst van H. M.
de Koningin en Prins Bernhard en
„Zulk een volk moet winnen”
welke werd
besloten met
het
Wilhelmus.
persoonlijk
een
totaZ\i voeren
len oorlog ln den kruistocht om NeVervolgens deelde de omroeper
derland voor de Nederlanders te mede, dat Churchlll
een boodschap
een
heroveren. Hun daden zijn
heeft gericht tot H.M.
Koningin
bezieling en een prikkel voor hun Wilhelmina der
Nederlanden,
den
bezethet
landgenooten
ln
koppige
groothertogin
Luxemburg
van
en
te Nederland om elke samenwer- den Belgischen premier,
Engeking met den vijand met veracherkentelijkheid
betuigend
ting af te wijzen en te wachten op lands
voor de oorlogsinspanning
van
den dag der bevrijding.
genoemde landen, waartoe in het
Hedenavond sprak Koningin Wil- bijzonder zijn boodschap aan den
hebnina tot alle Nederlanders. De- Belgischen premier werd voorgelemoederlijke zen. Tenslotte gaf de omroeper het
ze eenvoudige en
Vrouw —de groote heerschende woord aan den plaatsvervangender
Koningin, die door de Engelschen Belgischen premier De Vleeschaueigen wer, die een treffende toespraak
wordt vergeleken met hun
tot het Vlaamsche deel van
Victoria —de „hoeksteen" van richtte
de nationale eenheid en het ver- het Belgische volk.
De uitzending duurde twee m&al
trouwen van Nederland.
zoo lang als gewoonlijk.
In verband met de daden van de
nazi-onderdrukkers leggen heden
Rede van Spaak
millioenen Nederlanders de gelofte
af „vergeet dit nooit" en tegelijLonden, 10 Mei (Reuter).
De
kertijd leggen zij den eed af; „Ne- Belgische minister
van buitenlandsche zaken Spaak hield tijderland zal herrijzen."
dens de Fransche uitzending van
een
moet
Zulk
volk
winnen.
rede,
de 8.8.C. te Londen een
waarin hij onder meer zelde: ..In
België
Hitler's nieuwe orde zal

-

k

DUxhoorn, sprak

zwijgen

na

.

ambtenaren
functlonarisse 1 . en
juichten het muziekcorps toe.
De minister van defensie, kolonel

voorgeheblikken onze vlag is
schen Haat ons dan een minuut stil-

Het Nederlandsche leger in Engeland is goed geoefend en op
krachtige wijze uitgerust, terwijl
het zich snel uitbreidt. Vele 'vrijwilligers zijn van den
anderen
kant van de wereld gekomen om
dienst te nemen bij het Nederlandsche legioen.
Millloenen ponden sterling worden bijeengebracht door den nleuwsten vorm van inkomstenbelasting
vereenigde krachten."
De voortzetting van het werk den oorlog met
De vice-oresident van den Raad ter wereld, een belasting volgens
van State, Jhr. F.
Beelaerts van een vastgesteld tarief, welke vrijwillig wordt betaald over de volleBlokland,
vrijen Nederden
verzoekt
Allen wezen er met nadruk op,
Nederlanhun döoden te eeren door dige inkomsten der
dat de taak niet zal zijn volbracht landers
alles op te offeren en allen samen ders in alle deelen der wereld. Aan
wanneer Nederland ls bevrijd, te werken onder de
oproep om vrijwillig inkombezielende den
doch dat dan het werk\voortgezet leiding van H.M. de Koningin
algete betalen is
voor stenbelasting
moet worden door middel van we- de herrijzenis van een
waarlijk meen gehoor eegeven en de ontvangsten daaruit hebben
bijgederopbouw eA ontwikkeling.
vrij Nederland.
tot het dekken van de uitEen artikel, eetiteld ~de
Het Nederlandsche militaire muhel- dragen
beschrijft gaven van de Nederlanasche oorziekcorps speelde hierop
Neder- den van kazemat 65",
van
heldhaftige
verdediging
de
van logsbegrootin? ten bedrage
landsche liederen die werden mee90 millioen pond sterling.
gezongen door de aanwezigen on- den Maas-sector nabij Boxmeer.
Wanneer men zich, cooals ik,
der leiding van Joy Mc Arden.
„Vrij Nederland" bevat
voorts beweegt door Londen's
„Klein
Jhr. van Lldth de Jeude ver- telegrammen var
vlce-admiraal Nederland" met zijn eigen regeeklaarde in een slotwoord, dat alle Helfrich en van generaal Beren- ringsgebouwen, ministeries, club,
ln Engeland wonende Nederlan- schot, overzichten van Suriname kerk en omroeporganisatie,
dan
ders algeheelen steun moeten ge- en Curacao, de ervaringen van de wordt men aangestoken door het
gemeenschappelijke koopvaardij en de visschersvloot vurige vertrouwen ;van deie menven aan de
zaak. Een leder zal alles wat
in en artikelen overjaarden oorlog ln schen, die geen vluchtelingen cijn,
Zeeland en het
van Duitsche doch daadwerkelijke deelgenooten
hem zit moeten offeren. Wij moe- bezetting.
in den strijd.

de nagedachtenis van de geva.len leden van de Nederlandsche
strijdkrachten en van de gevallen
De bijeenkomst werd
besloten
Nederlandsche burgers.
met het zingen van het Wilhelmus.
NeMinister Steenberghe, de
derlandsche gezant Mlchlels van
Onze onverwoestbare vrijheidsmarechausVerduynen en vele
liefde
soldaten en zeelieden waren
aanwezig.
Londen. 10 Mei (Aneta) De beDe Mis werd opgedragen
door kende publicist Ward Price
pater Padberg, kapelaan voer de schrijft ln de Daily Mail „Geen
ter- volk ter aarde is vreedzamer en
Nederlandsche koopvaardij,
minder agressief dan het Nederwijl een soldaat als
misdienaar landscha,
Ofschoon Nederland ondienst deed.
de
der den voet ls geloopen, ls
ceest van het volk niet gebroken.
Het ls alleen de bodem en niet
Nederlandschemilitaire muzick in Londen's straten
le ziel, die de Duitschers- verLonden,
10 .Mei . (Aneta). overd hebben.
De Londenaars hoorden hedenoch.
Ofschoon de Duitschers Nedertend opgewekte militaire muziek, lland hebben bezet, hebben zU niet
toen een Nederlandsch militair de hand kunnen leggen op
het
muziekcorps door de zonnlee stra- rijkste deel van het Rijk der Neten van Lond'i marcheerde om derlanden, Nederlandsch-Indië."
zich van e«n hotel ln Bloomsbury
Tot slot verklaart Price „Mivla het Strand, Trafalgar Square nister
van Boeyen
mll geen Plccadllly naar het
Stratton zegd: „Een volk, datheeft
sedert
de zesHouse, den zetel der Nederlandsche tiende eeuw zijn individueele
en
regeering te begeven.
godsdienstvrijheid heeft bewaard,
Overal zag men glimlachende ge- zal er nooit in toestemmen zich te
zichten voor de vensters en ln de laten fatsoeneeren naar het nazldeuren der kantoorgebouwen.
schabloon".
■
Het muziekcorps, bestaande uit
De ..Manchester
Guardian"
34 man, speelde Nederlandsche mu- schrijft, dat de
oorlogsinspanziek
den Ntde .'«ndsch-Indlschen ning van Nederland niet gering ls.
parademarsch.
Op het Stratton House woei de
Nederlandsche vlag. De Nederlandsche ministers, hooge militaire

New York,-10 Mei (Aneta). Hedenochtend oad voor het stadhuis
te New York de plechtigheid plaats
ter herdenking van den Dultschen
inval in Nederland.
De Indrukwekkende plechtigheid
werd bijgewoond door vele Nederlanders en Amerikaaasche vrienden van Nederland en culmineerde
In het voorhijschen van de Nederlandsche vlag, die tevoren hallstok
had gehangen, terwijl de voorzitter
van de Nederlandsche scheepvaarten handelscommissie, B.M.D. Valstar als volgt sprak:
„Wanneer binnen enkele oogen-

Londen, 10 Mei (Reuter)
Een
Londen, 10 Mei (Aneta). Ter gein- bijzondere medewerker van Reulegenheid van den Duitschen
de ter,
Walton Adsmson Cole,
val ln Nederland publiceert
„Times" een artikel van de hand schrijft onder den titel „De Newaarin derlandsche Vrijheidsdag":
van Prof. Gerbrandy,

onze Premier een kort
overzicht
in
geeft van de gebeurtenissen
den ochtend van iden-lOden Mei
te Berlijn en te Den Haag, toen de
Duitschenota, welke den aanval
werd
heette te rechtvaardigen,
Gerbrandy
overhandigd. Prof.
noemt dit een • w a 1 g 1 lj Pe c om e d 1 e.

vlag te New York

n S.H.

Ie

de

van

Willemstad, 10 Mei (Aneta). Cu-

voor het
Nederlandsche aandeel in denoorlog

Na een overzicht te hebben geLonden, 10 Mei (A.NP.-Aneta).
geven van de „vijf dagen van heviHedenmiddag kwamen in het Phoenix-theater 'te, Londen honderden gen doch al te ongelljken strijd',
het beNederlanders bijeen onder aus- zinspeelt de Premieromopden
strijd
regeering
sluit
der
pas-opgerichte,
verpiciën van de
van elders uit voort te zetten.
eenlging Pro Patria „Den VaderProf. Gerbrandy resumeert de
land getrouwe".
bijdrage tot de geNederlandsche
Professor Gerbrandy en vele mi- meenschappelijke
oorlogsinspannisters en officieren van leger en ning met materiaal, koopvaardijvloot waren tegenwoordig.
vloot en wapens. Hij zegt verder:
De voorzitter, A. Goseland, heet- „Een Nederlandsch legioen wordt
te de aanwezigen welkom en . ver- in dit land opgeleid en indien dtï
klaarde, dat Nederland moet wor- noodig zou zijn, zouden
strijdden bevrijd, de vijand verslagen, krachten uit
Nederlandsch-Indië
de verraders vernietigd en Oranje naar hier komen, evenals reeds

weder hersteld.
Pro Patria streeft ernaar

Nederlandsche

Engelsche hulde

l

Sterke betooging
voor de vrijheid

aan

Het voorhijschen

len.

De markt voor gouden tientjes
en zakjes Ned.-Indische thee duurc
voort; de prijzen zijp gestegen tot
resp. 45 en 15 gulden.
Het Nederlandsche publiek nam»
stert stuivers om te voorkomen
dat de Dultschers de hand kunnen
leggen op het nikkel, dat zij dringend noodig hebben voor de oortogvoerlntr.

Wijze

raad

van

dr.

Colijn

Londen' 9 Mei £A.N.P.-Aneta).
In een toespraak tot de Christe-

lijke Jeugdvereeniglng ter gelegenheid van zijn 75sten verjaardag
Colijn, dat ln deze dagen
zeide
niets nuttiger is dan de Nederlandsche geschiedenis te bestudeeren.
De wezenlijke waarheden spreken

m feiten, die men zich moet her
tnneren, ln het bijzonder thans,

sommigen een algeheele breuk
den hoogsten
rorm van wijsheid achten.

nu

met het verleden

Hij besloot zijn rede met

aa

verzekering, dat de taak van zijn

te
toehoorders was standvastig
werken voor het leven van hel
Nederlandsche volk door de handhaving van hun nationale elgepschapDen.

„Ons Noorden” verboden
Londen, 10 Mei (Aneta). Het
Roomsch-Katholieke dagblad „Ons
Noorden", dat in het het Noordelijk deel van Nederland verspreid
werd, is door de Duitscfcers verboden.
Boter exit van het Nederlandsche

menu

Londen, 11 Mei (A.N.F.-Aneta).
De Nederlandsche bladen van 22
April 1.1. brengen het bericht dat
ln plaats van boter binnenkort
slechts vet verkrijgbaar zal zijn.
De slagers moeten al het
vet
van de door hen geslachte dieren
inleveren.

Van den oorlog
in China
De bombardementen
van Chungking
Chungklng. 10 Mei (Reuter).

weer
Profiteerende van het mooie
hervatten de Japansche vliegtuigen
de bombardementen op Chungklng.
Na de Westelijke buitenwijken van
de stad gisteren aan een hevig bombardement te hebben onderworpen,
bombardeerden de Japansche vliegtuigen heden opnieuw in twee golven
verscheidene
Chungking,
waarbij
branden in de benedenstad werden

veroorzaakt.

Vele bommen kwamen gisteren neer
in de nabijheid van de woning van
den
Britschen
ambassadeur
Sir
Archibal<V Kerr Clark Kerr, waarvan
de vensters en deuren werden weggeslingerd, terwijl een auto, toebehoorend aan den luchtvaartattaché bij
de Britsche ambassade, die
geparkeerd stond voor de woning van den
ambassadeur, beschadigd werd.

De Japansche opmarsch

H a n k o w, 10 Mei, (Domei).
Chlneesche troepen ter sterkte
van
200.000 man onder bevel van generaal
slechts een slavenstaat zijn, doch Li Tsung Yen gingen op den inloop,
de
na de Britsclhe overwinning zal er toen de Japanners Woensdag
offensief inzetvijfde
oorlogszone
een
een nieuwe orde worden gescha- ten.
Den, gefundeerd oo vrijheid en naIn het gebied ten Noorden
tionale waardigheid. Wil zullen de
van
slavernij nooit aanvaarden."
Tangyang in de provincie Hupeh hebben de Japansche legers Woensdag
Spaak vervolgde: „Wij Belgen, een opmarsch
Ingezet en rij braken
onderlinge
oneenlghezullen alle
denzelfden
nog
dag door de eerste
den terzijde leggen. Ik doe een bercep op al mijn landgenooten zich Chlneesche defensielinle aan den
cm den Koning te vereenigen, dis Zuidelijken voet van de Tapa-bergthans gevangen is en die ons bloe- reeks. Thans vallen de Japanners met
behulp van tanks de tweede Chlneedende land verpersoonlijkt."
sche defensielijn aan, tien kilometers
ten Oosten van Yunan, terwijl andere
Amerika moet de oogen openen
Japansche eenheden sedert DonderNew York, 10 Mei (Reuter). Een dagavond aanvallen djen op de verhooft., rtikel
in de ~Now York sterkte stad Yunan!
08
waarin de inval in Neder•
Twee andere poed geoefende Chlrnnd, België en Luxemburg wordt neesche
divisies onder bevel van genebesproken, wordt op de volgende
raal Feng Chian worden met algeheewijze b jloten:
le vernietiging bedreigd lu het gebied
De Duitsche vliegers kunnen ten Noorden van Chingmen, waar de
Japanners Donderdag aanvallen hebthans de stad. die eens Nieuw Amheette, niet hetzelfde aan- ben ingezet.
doen als wat zij een Jaar geleden
Met Chingmen als uitgangspunt
Rotterdam hebben aaneedaan. Zij hebben de Japanners een
opmarscli
zouden er echter niet voor terug- in Noordelijke richting aangevangen,
deinzen. wanneer zij het konden. ra Lohslenkwan, 35 kilometer ten
beste manier om te verzekeren, Noorden van Chingmen te
hebben
dat zij dit nooit kunnen doen, ls hen veroverd. Ook andere
Japansche eenmet onze geheele
lndustrleele heden
thans ln Noordelijke
macht aan hun huidige gevechts- richtingtrekken
voor een ontmoeting met de
front tegemoet te treden.
twee divisies van generaal Feng die
De gebeurtenissen van dit Jaar kortelings hun oefening hebben volvan blopd en verraad zullen aan ons tooid.
verspild zijn, wanneer wij
deze
In het gebied van Anlu werd Don«rimmiee waarheid niet kunnen bederdagmiddag Changshoutlen door de
seflen."
Japanners veroverd. Andere Japansche eenheden vallen Hwangchiachl
Engeland's Homeguard gereed
aan, 20 kilometer ten Oosten van AnLonden, 11 Mei (Reuter). Enge- lu, terwijl weer andere troepen een
lands Homeguard" de tweede de- omsingelende beweging maken tenen
fensielinde tegen een mogelijken de Chlneesche troepen ten Noorden
inval, staat, na een Jaar hard wer- van Sanlikang, 60 kilometer ten
Noordoosten van Anlu.
ken gereed.
.
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•

»

sterdam
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Zij zal Woensdag a.s. den eerer-|aard^,ï van haar stlchtin?
f?«»
«opdien dag de wacht be££
�
trekken bij het Bucklngham-Pala-

Geen verlies

«

Vlchy. 9 Mei (Reuter). Uit Bern
wordt gemeld, dat in
Zwitserland
en
Paleis van St. James, vandaag geen Itallaansche
nieuwsv°or den oorlog de schild- bladen te verkregen waren.
M ori
n e R ar(J e reglmentP" heeft er het publiek kennis van *■
w.
!n hun roode attlla's de wacht hiel- sevcn, dat dj verkoop van
ItaliaanHome e uard werd aan- sche
°.
tDdeiyk stopgezet
vankelijk gevormd als het corps was, nieuwsbladen
Abonnè'e ontvingen echter als
„Local

nfo'«

e üi,i?,^"

5 4

,

"

Defence Volunteer».'

gewoonlijk hun krant.
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FAMILIE-BERICHTEN

'O,

'
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DEZE TIJD EISCHT BEWEGINGSVRIJHEID!

De Heer en Mevrouw
SCHOOREL
Cohen Stuart
geven hierbij kennis vari de geboorte van hun dochter
ANDRIëTTE MATHILDE.
Soerabaia, 10 Mei 1941.

en die heeft Uin ons Rayon Diagonal Costume, ln beiB e crème, of grijze kleur, door
coupe, pasvorm,
en keurige afwerking.
p. cost.

-

De Heer en Mevrouw
De KONINK
Willemse
geven met blijdschap kennis van
de geboortt van hun dochter
-

CORRY.
Z.I. Toeloengredjo
T.O. Bendoredjo
Paree, 10 Mei 1941.

*

•

0P L È ID I N.G

BIJ

Heden overleed zacht en

Sacramenten der Stervenden, mijn lieve vrouw,

Olga BOORDIE
RIPASSA Bond
Namens de familie
J.W. BOORDIE RIPASSA.
Batoe, 11 Mei 1941.

TE KOOP AANGEBODEN

-

Oe Koninklijke Marine stelt jongelieden in de gelegenheid
opgeleid te worden tot OFFICIER-VLIEGER.
De candidaten, die voor deze opleiding in aanmerking
wenschen te komen, dienen aan dè volgende eischen te
voldoen:
3) Nèdèrlander of Nederlandsch onderdaan niet-Neder*
lander zijn;
2) op 1 Juli 1941 reeds 18 jaar, doch nog geen 2$
jaar oud zijn;
3) een lichaamslengte van ten minste 1.65 meter bezitten;
(Van dezen eisch kan onder bepaalde omstandigheden

,XXXJöCXXXJÖÖCXSSXXJCXXJCXXJÖÖCXXJ«aCXSCX!»ÖC^^

'

I

een KLAPPER ONDERNEMING
-

A. MAC DOfTGALL j

groot ca. 24 bouws, met ca. 23
bouws aanplant en met woning, \
enz., gélegen bij Pagandaran
(Dirk de Vriesbaai).

1309

TAILOR

—

SIMPANG 17

8

t Wij zijn NIET DUURDER maar WELBETER! |

2Tijn innigen dank aan

Nadere Inlichtingen te verkrijOnze zaak is geopend tot half 8 's avonds.
Ss
gen bij het Hoofd van de Centrale Administratie der M.W.8., WvNxxxmmm\<»^x\^v(ma^vvv\v\\vAv^vtvi v'.
Slachthuisweg No. 12 Bandoeng.

L". C.R.N.F. van JOOST,

*

de liefdevolle en menschlievende behandeling gedurende
1301
de ziekte en het overlijden van
mijn lieve vrouw.
EUR. JONGEMAN, ter plaatse
J. W. BOORDIE RIPASSA.
Batoe, 11 Mei 1941.
onbekend, in bezit auto ZOEKT
1308
GEZELLIGEN OMGANG MET
CHARM. JONGEDAME.
De Heer en Mevrouw
Brieven
met foto, welke zal
I.E.H. KAKEBEEKE Uyleman
betuigen hiermede, ook namens worden geretourneerd, onder
No. 1285 Bür. Soer. Handelsblad.
wederzij dsche familieleden hartelijk dank aan vrienden en
kennissen voor de betoonde belangstelling bij hun huwelijk op
9 dezer ondervonden.
voor*

DE

r

DE NEDERIANDSCH «INDISCHE

n.V"CARRARA"

Filiaal: MALANG
Telf. 545.
Soekqen 57
6193
—

*

GEZOCHT
een EUROPEESCHE DAME
voor de verzorging van 2 kinderen 8 en 1 Jaar en voor de
huishouding bij weduwriaar te

Chln. Voorste. 46.48. TeL 1635 N. 4 lijnen. Spec. ingerichte

Semarang.

Brieven met volledige gegevens
en zoo mogelijk portret onder
No. 1310 Bureau Soerabaiasch

FAILLISSEMENTEN

N».

7»

Raad van Justitie Soerabaia,
Cur; Weeskamer Soerabaia.
UITGESPROKEN op 10 Mei '41.
F. F. W. E. Romer, kleinlandbouwer in de desa Sisir bij
Batoe, district Poedjon, Malang.

R.C.: Mr. W. G. Koster.
Lid-C.: Mr. R. F. C. A. Feddema.

VERIFICATIE VERGADERING
in het gebouw R. v. J. Soerabaia
ten 8Vi u. v.m. op Vrijdag:
a. 20 Juni 1941:
1. A. Thomas, Petekoan Tang-

gocl.

2. W. E. Cooke, vroeger Modjokerto thans Soekaboemi.
3. II. C. Abuys, Soerabaia.
4. Po Liok Piauw, fa. Tek Gwan

IIoo Kepandjen Malang.
b. 4 Juli 1941
5. Kwee Thiam Liong, Soera-

baia.

6. Muira, Ampenan Lombok.
INDIENING schuldvorderingen
uiterlijk op: a. 5 Juni 1941.
b. 19 Juni 1941.
NEDERLEGGING ter Inzage ter
Griffie R.v.J. Soerabaia en ten
kantore der Weeskamer gedurende a. 2 weken, b. 4 weken ingaande op den datum dezer
advertentie.
a. 1. Koo Sing Liem, Sidoredjo
Bodjonegoro (conc. cred.
nihll%).
2. E.F. Munz, Soerabaia (conc.
cred. 100%).
b. Eerste voorl. uitd. lijst.
3. L. S. Oei, Soerabaia (conc.
cred. 25%).
Eerste tevens slotuitd. lUst.
4. Oei Yauw Khoen, Malang
(conc. cred. 4.5%).
5. P. van Drlel, vroeger Soerabaia thans Ambarawa
(conc. cred. nihll%).
6. Koo Slok Ing,
Josowllangoen Loemadjang (conc.
cred. nlhil%).
7. The Sien Ilwa, Toko Ilimalaja, Probolinggo
(conc.
cred. nihil%).
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Vendutie

-

•
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de

Nv DE BATAAFSCHE PETRO-

—

-

BEHEERDER

MIRANDOLLE VOIJTE

"

°sEMARANG e
&

te

De termijn van aanmelding is
opengesteld tot 31 Mei 1941

N. V.

1

06 hoofdboekhoudln S op haar kantoor

ASSISTENT BOEKHOUDER
met eenige jaren

praktijk en-diploma boekhouden.
Eeventuecl
kunnen Europeesche condities worden verleend. Sollicitaties

sluitend schriftelijk te richten, aan Mirandolle, Voüte
postbox 40 Semarang.

uit-

&

Co

"

I

NV

1303'

Él hierboven

Bij den dienst der IN- en UITVOERRECHTEN en
ACCIJNZEN
bestaat gelegenheid tot plaatsing van een aantal jongelieden voor
opleiding tot gediplomeerd

r
.

■

douanckommies,

mel^ X Jheel overeenkom

7-

r

S Ug

de

j|

rïtó':l

Voor deze opleiding kunnen ln aanmerking komen zij, die
niet ouder zijn dan 22 jaar en ln het bezit zijn van het einddiploma Mulo, dan wel van een ander daaraan gelijkwaardig

Agenda

getuigschrift.
Gegadigden

dienen zich, onder overlegging van behaalde
diploma's, cijferlijsten en eventueele getuigschriften van vroegere werkzaamheid, uiterlijk den 15en Juni e.k. UITSLUITEND
SCHRIFTELIJK (ongezegeld) aan te melden ten hoofdkantore
van den dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen, Departement van Financiën Waterloopleln te Batavia-Centrum.

DONDERDAG, 15 MEI 1941
door 't Soer. Vendu- en Comm.
kant. In hare localen Societeltstraat 36, van LaboratoriumHospitaal en Photographie-artikelen.
ZATERDAG, 17 MEI 1941
Commissie Vendutie van de firma M.S. Noach, in hare localen,
Kaliasin 121, van meubilair.
DINSDAG, 20 MEI 1941
door Vendukt. M.S. Noach, t.h.
v. den Heer J. Landman, 0.J.5.laan 22, van meubilair.
MAANDAG, 26 MEI 1941
van de inboedel, van den WelEd.
Heer J.J. Mulder in de localen
van de fa. M.S. Noach, Kaliasin
121.
WOENSDAG, 28 MEI 1941
door 't Soer. Vendu- en Comm.
kant. t.h.v. den Heer F. Teitler,
Niasstraat 80, van meubilair.
DONDERDAG, 29 MEI 1941
door Vendukt. M.S. Noach, t.h.v.
den Heer J.E.R. Ros, Reinlerszboulevard 71, van meubilair.

„KASUGA"

1

n

Toendjoengan 94
Telef. 1155 Z.
Het van ouds bekende adres voor CONFECTIE en MAAT—

WERK
JONGENS-SPEELPAKKEN, SCIIOOLBLOUSES,
en BROEKEN, SHORTS,
enz. enz.
Vervaardigd van degelijke en kleurechte stoffen.
g
Zlchtzendingen worden vrijblijvend toegestuurd.
5
:

,

VOLKOMEN
NIEUW BEELD

—___J
•

I Hotel „BELLEVUE" Tosari

I

ONDER EUROPEESCH BEHEER
STROOMEND [
WATER

j BILLIJKE~7
TARIEVEN

imu??I

lil

DE INSCHRIJVING

van nieuwe leerlingen voor de

OPLEIDINGSSCHOO v. VAKONDERWIJZERESSEN
Toelatlngselsch

mi

WYLER

"horloges

6895

Toelatlngselsch 7e klas Lagere School.
KembodJ astraat No. 18, So rabala ls vanaf heden

Co.

&
JUWELIERS.HORLOGERS
ToendJoenean 45

Soerabila

3 J. H.B.S. of eind Mulo
voor de 2e
elndex< 5 J.H.8.8.

LAGERE NIJVERHEIDSSCHOOL v. MEISJES

ZIET ONZE ETALAGES I

ALBERT

(
*

D
Inlichtingen bijE^
de Directrice
.

-

§

5

_„

M

'

GEOU^,

«IJLARD

-

'

Mewe. Telefoon Z. 1266

I

r^MRADI

.

SCHEERMESJES
Import

«

D«II Alj#S

„

VERNIETIGD bij 's Raads vonnis ddo. 3 Mei 1941.
J. Broekhulzen, Malang.
BEEINDIGD door het verbindend worden der
a. Eerste tevens slotuitd. lijst.
1. IIoo Tek Ka merk Wen Jong
Ilin, Loemadjang.
2. Ma Hwat, merk Slng
Hwat Hln, Paree.
3.1). Latupapua, Soerabaia.
b. Tweede tevens slotuitd. lijst
4.Djoe Llong, Soerabaia.

.M

voor het ZeeEEN
manstehuis te Balikpapan, Salaris F. 200.—, vrij wonen
en vrije
geneeskundige hulp ter plaatse. Geen omzetprovisie.
Kennis
Engelsche 'taal vereischt.
Sollicitaties met volledige Inlichtingen te richten aan
den Administrateur B.P.M. Tjepoe.

BRITISH JEWELLERS
TOENDJOENGAN 16.
•

JV

n iensttreding bU
d^,i
MAATSCHAPPIJ gevraagd

e
m.u uw T

G. MAGER
,

DROGE KOELE XERSIIETEIVVRIJE LOODSEN
voor langdurige opslag van meubilair, passagiers. 5
goederen, enz.
É
——

F 30.—

6°M

.

SOERABAIA VEEM =5\

"

einddiploma eener Nederlandsche M. T. S., mits
hieraan ten grondslag ligt een schoolkennis gelijk aan die
vereischt voor de toekenning van het diploma M. U. L. O.
Jongelui die gegronde redenen hebben te
verwachten, dat zij dit jaar hun einddiploma
behalen, kunnen zich nu reeds aanmelden.,
Zoodra zij hun diploma behaald hebben*
moeten zij dit dan alsnog opzenden:
Nadere inlichtingen worden verkregen
op schriftelijke aanvraag bij het DeBatavia-Cèntrum;
partement der Marine
c)

—

ZEER MOOIE KWALITEIT MET FANTASIE OP
PLATINA SLOT
PRIJZEN VANAF

M. U. L. C

j

GRAFTOMBEN, KRANSEN,
BEELDEN en VAZEN

E.

SOERABAIA
DARMOBOULEVARD
Correspondentie te richten aan den directeur:
6184
van Hoogendorplaan 93, Soerabaia.

GECULTIVEERDE
PAREL COLLIERS

voor

Telf. Z. 2231, Soerabaia.

—

Gelijkgesteld bij Besluit van Departement van O. en
van 12 Juli 1940, No. 21394/B.
Met Internaat onder leiding Fraters van Utrecht.

(GEVESTIGD Tl SOCRAIAl* SEDERT 1927)

Het beste en goedkoopste adres

27,

-

MAIMtRHANDIl IN IIUDHOUWIRIJ

•

<?

R. K. JONGENS H. B. S.

Brieven onder No. 1305 Bureau
Soerabaiasch Handelsblad.

SOERABAIA.

afgeweken worden).
4) in het bezit zijn van één der navolgende diploma's:
a) einddiploma H. B. S. 5-jarige cursus, afdeeling
B of van een daarmee gelijkgesteld getuigschrift;
b) einddiploma Zeevaartschool A of Bof diploma
3e stuurman van de groote stoom- en motórhandelsvaart,
mits aan de diploma's Zeevaartschool A en 3e stuur»
man ten grondslag ligt een schoolkennis gelijk aan die
vereischt voor de toekennina van het diploma B van het

,

PEBMNENTHIJIS

i Scheepmakerspark

VOOR DIRECT GEVRAAGD
IE BANDOENG

Telf. 2597 Z.

,

PERMANENT WAVE MACHINES
PAS UIT .AMERIKA ONTVANGEN
Een waarborg voor 'n volmaakte tcave.
.

APOTHEKER

1307

/

'

-

Handelsblad.

TOT

OFFICIER-VLIEGER
DE KONINKLIJKE MARINE

kalm, voorzien van de H.

—

.r rmr

Imm

1302

Gemblongan $2

r i.

1

en voor de sport:
Witte badstof Poloshirts.
i 3.50 3.90 2.50
. ..
Tricot poloshirts, grijs
beige en marineblauw.
3.90
Shorts,'aparte sportieve coupe,'
wit en beige,
5.75
Witte sportkousen, en sportsokjes
1.75
2.25
Sportkousen met elastiek, wit en khakl
2.75 1.75
Leder riemen
14.75
Bruine golfschoenen

1304
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Het Diamanten Poppetje

'Bg|

„Hoe U kunnen twijfelen aan goede bedoeling van Bradford! Hij zijn
leven wagen om Juwelen uit de handen van slechte mannen te houden.
HIJ voor U gevochten hebben! En nu hij gezorgd hebben, dat schat voor
altijd bewaard blijft. Nu geen sterveling meer aan kan komen. En U nog
niet zeker weten of U hem zult eren of straffen! HU is een held.
hoort U, een held!" Cheffle houdt rood van opwinding en geestdrirt een
vlammend betoog voor de enigszins onthutste Indlanenkring. Even is het

stil, dan staat een der Roodhuiden, Rode Pijl genaamd, op en legt een
arm om de schouders van Cheffie,
„HIJ gelijk hebben, Bradford hij ons geholpen heelt als broeder."
Er gaat een Instemmend gemompel rond, allen schijnen het met
de
woorden van Rode Pijl eens te zijn. Dan, op een gegeven teken van het
Opperhoofd, staan allen op, beginnen zacht ln de handen te klappen
terwijl ze achter elkaar aanschuifelen. Dit is de zogenaamde
Vriendschapsdag, een dans die hoe langer hoe uitbundiger wordt en waaraan
spoedig,het gehele Indlanenkamp deelneemt.

■

STIJLVOL
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COMFORTABEL

O
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1 TENTOONSTELLING'•sijj
I

DUURZAAM.
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KENMERKEN VAN

I

I

ENGELSCHE
HEERENSCHOENEN

I
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H
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SEMI-BROQUE MODEL AlET LEDEREN ZOLEN EN

■

PRIJS!

HAKKEN,

~,

,

F 16.50

,

a. s.

Ê^m i iÈi

1

den, waar een

:g|

j

onze zaak zal worden gehouvan

mooie collectie

Merk

2

verschillende

schilderijen zal worden tentoongesteld.

>

J

{

'

&

6

F 2.75

■

I

PER PAAR.

„BELMONT"
NAVY BLUE DERBY

I

■
■

:

\

■

GEHEEL BLAUWE LINNEN SCHOEN
VOOR
CRêPE ZOOL EN HAK. UITERST GESCHIKT
WANDELEN EN SPORT.
PER PAAR
PRIJS

I

„BEAU BROADWAY" SCHOENEN

■

„SAXONE" SCHOENEN

;

Geen verschil in kwaliteit met vroeger.

P

vetgehalte: ruim 9 procent
verdunning: 2 blikken water op één blik melk

/

Door het drinken van„Friesche Vlag melk steunt U Indirect Nederland
houdt den weg tot economisch herstel voor ons moederland open.

|
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en

U
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f 14.50
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MODELLEN.

1

r
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VERSCHILLENDE

IN
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■

f6.75

II

I

7 II
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"

Met toestemming van de Ned Indische autoriteiten en
ONDER CONTROLE VAN VERTEGENWOORDIGERS DER FRIESLANDFABRIEKEN wordt
d» ~Friesche vlag" melk thans in Amerika bereid.
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en steeds van
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welke in de boven-

Bezoekt deze tentoonstelling,
(le. etage) van

:

S

?

||

SCHILDERIJEN
zaal

ÜiStf
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van

|
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Vanaf
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VOOR GOEDE .SCHOENEN NAAR

IWH ITEAWAYI
N.V. WHITEAWAY LAIDLAW, TOENDJOENGAN li SOERABAIA.

\\
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Privé* en Cluh* lessen

VERBETERING van
LICHAAMSHOUDING en BEWEGING
ter

Mej. G. Booherg
«Gediplomeerd MENSENDIECK leerares
gßillitonstraat 67

'

—

Telf. Zuid 3828.
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OOCHEELKinVDIGF. KT-INIEK'

Soerabala
Oogartsen: Dr. A. DEUTMAN
en Dr. I.H. GO.
klasse-patienten
op,
zoowel
Neemt uitsluitend ooglijders

Qenjïaan 19

—

(Directeur)

MM''■
tMO&W*

als min- en onvermogenden.
Polikliniek. (Voor onvermogenden) Ingang Trompstraat
dagelijks (behalve Zon- en feestdagen) v.m. 7.10 n.m 4%--6.

DE DELI

COURANT)

Zelfs een Kunstenaar zou er plezier
in hebben met Dorine Muurverf in
pastavorm, die de plaats inneemt
van de zoo bekende
Copaline, te werken.
1 Zoo mooi van kleur,

s

DAGBLAD VOOR SUMATRA

_—

medium

1

l

Sinds de oprichting (1884) het voornaamste dagblad
met het grootste aantal betalende abonné's op Sumatra
Door bijzondere berichtgeving steeds het actueelste 1
Voor den abonne het belangrijkste dagblad 1 Voor
den adverteerder het beste en voordeeligste reclame,

\

zoo egaal en zoo mooi

drogend. Voor de huisvrouw komt daar nog

I

I

\

!

\

Vraagt proefnummers o! advertentie-tarieven bij de
Administratie.
•

MEDAN (SUMATRA)

In de intense poging tot zoo hoog mogelijk opvoering van de eigen landbouwproductie zijn du
zenden hectaren land, welke gedurende vele eeu wen braak hebben gelegen, thans in Engeland
„onder den ploeg" gekomen. Onze fraaieifoto geeft het beploegen van' zulk een stuk land weer.
-

r

Maison REMY

;I
.

<[

Kapsalon v. dames, heeren en kinderen.
SOERABAIA
Telef. Z. 1608
Scheepmakerspark 45
—

—

HET adres voor Uw PERMANENT WAVE!
Stroomloos, voor slechts F 10.—
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Gegarandeerd

Wees wijs
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en blijf bij
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door Uw huis ging.
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Neemt voor Uw kinderen

H
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Wijsmanl

is

n

I

«

■

met een sopje en water

![

Wijsman-vriesboter is verrukkerooml:>oter 200 versc h van
de boerderij in de koelkamer
naar Indiê verscheept. Zonder
eenlg conserveeringsmiddeï dus
zonder eenigen bijsmaak.

I■

dat Dorine Muurverf

I afwaschbaar is. Na beMuurverl
j pasta-vorm
1 handeling van Uw kamers
Muurverf
verkr
ufme'serie Ilisniethet,Dorine
alsof een kunstefrVaie'""^!

<|
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100% tevredenheid I

'1-1
I
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Dorine

\

-
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N.V, DE DELI COURANT POSTBUS 19
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"et weekblad voor de Jeugd.

—

werd een thee georganiseerd voor allen, die
In liet Londensche Savoy Hotel —in het Westend
(v.1.n.r.) Lord Bessborough, admiraal Jluwaren
Vrij
Frankrijk.
o.m.
sympathiseeren met een
partij.
de
Spiers
van
selicr en generaal
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EEN CHARMANT EN GEESTIG

riLMWERK
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KAY FRANCIS ■PM O'BRIEN

DE GROOTE HUWELIJKSVERRASSING. UIT HET GEESTIGE
HAAL VAN „THE SATURDAY EVENING POST' !
vroolljk voorprogramma.
Vooraf:
Toegankelijk voor personen van 17 jaar of ouder.

Een'
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a

$■

*

2

Abonnement ƒ 0.25 p.m.
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Soerabaia

.

Aloon-Aloonstr. 30

.

Tel. N. 3015/1? toestel 4

S presenteert Paramount een kostelijk amusante mysterie-film:

%

*

Ig „THE GRACIE ALLEN HURDER CASE"
GRACIE ALLEN WARDEN
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EEN FILM, WELKE U EEN GESLAAGDEN BIOSCOOPAVnisin vnr.
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SENSATIES BRENGT I A/
.

t

Uitgeefster:

Soerabaiasch Handelsblad en
drukkerijen.
•

''

'
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*

*

Aloon'-straat 30 Soerabaia.

SOERABAIASCH-HANDELSBLAD
STAAT- EN LETTERKUNDIG DAGBLAD VAN NEPERLANDSCH-INDIË.

P

Een'jaar, Is voorbij gegaan sedert
dien fatalen dag, een jaar is het gpleden, dat wij verontwaardigd
doch
geenszins ter jieer geslagen den strijd
opnamen tegen de Dultsche horden,
ons daarmede scharend aan de ziide
van hen, die leven en goed veil heb.
ben voor de verdediging van de gee*>
teltjke vrijheid en de cultuur dezer

wereld.
Helaas, lang heeft de strijd in Ne.
derland niet mogen duren. Nóch de

materieele

uitrusting, nöch de per.
soneele sterkte (laten wy niet te
licht vergeten aan wie wij die weerloosheid in
hoofdzaak te danken
hebben) ndch de geestelijke
instelling van ona reetk meer dan een
eeuw in internationalen vrede doch
politieke verdeeldheid lavend
volk
waren er op berekend langen
tijd
weerstand te bieden aan een niets ontzienden, in moord en verraad opgeleiden vijand.
meth?- »n
Tegen de verraderlijke
en vuige listen van den Duitscher,
tegen den numeriek
en
materie»
overmachtlgen tegenstander
moest
het Nederlandsche leger na een vüfdaasschen heldhaftlgen strijd capltuleeren.
Maar zij, die dashten, dat
door
het breken van den militairen weerstand in het moederland het Nederlandsche Koninkrijk
zou Ineenstorten, hebben zich misrekend! Naast
en vlooteenheden.
de troepen
die
kans zagen het door den vijand bezette moederland te ontvlieden om
zij aan zij met onzen machtigen
bondgenoot den strijd voort te
zetten, leeft ln
Nederland onder den
zwaren druk van
den Pruisisch en
hak, onder de vervolgingen van de
gestapo en de volgelingen van den
Quisling Mussert,
Nederlandschen
een geest van verzet tegen den wil en
de maatregelen van
den gehaten
overheerscher. Niet
met gluiperige
welwillendheid, noch door harde methoden la de vrije,
Nederlandsche
geest van onafhankelijkheid en van
verknochtheid aan het Oranjehuis
te brekenl Bismarcks woord:
„De
Hollanders kun je inslikken,
maar
niet verteren" wordt lederen dag opnieuw bewaarheid.
Buiten het moederland zijn sedert
dien lOden Mei alle krachten, geestelijk en moreel, samengebundeld om
den strijd tegen onzen doodsvijand
tot het uiterste voort te zetten. In
West-Indië en dit belangrijke
deel
van het
Nederlancische Imperium,
Nederlandsch Indië, 60 maal groot-er
dan het 'moederland met een trouwe bevolking van meer dan 65 millioen zielen, ontplooit de Nederlandsche driekleur zich nog steeds vrij
en fier. Op de wereldzeeën is
het
rood- wit- en blauw nog altijd in top
van onze schepen. Het Nederlandsch» Koninkrijk leeft en zal blijven
leven onder de hooge leiding
van
Onze Lansdvrouwe, die tijdelijk
ln
het gastvrije Engeland Haar bestuur
uitoefent.
Al reeds vóór den lOden Mei was
de inspanning,
deze gewesten
ln
staat van tegenweer te brengen geïntijdig waren de voortensiveerd;
naamste vliegvelden en kuststrooken
in staat van verdediging gebracht,
andere vitale beradio-stations t
de voorbereiding
drijven bewaakt,
van de lnterneering van EWitschers
en andere staatsgevaarlijken had tijdig haar beslag gekregen; nè, dien
datum
de inspanning van al onie
krachten tot het uiterste opgevoerd.
Op elk gebied zijn maatregelen genomen en zijn alle handen ineen geslagen om Indië tot in zijn uithoeken
weerbaar te maken, ik zal mij beperken tot de zuiver militaire maatregelen om dan
te kunnen vaststellen
dat de paraatheid van het leger tot
haar volle
capaciteit ls opgevoerd,
dat'allerwegen, waar de defensie dit
verelscht, versterkingen zijn aangelegd en verdedigingswerken in
gereedheid zijn gebracht, dat de personeele sterkte
en
de materleele
uitrusting ondanks
alle moeilijkheden op de internationale wapenmarkt, met sprongen 4jn
omhoog
gegaan.
Tenslotte moet het voor U allen
verheugend zijn, by monde van Minister van Kleffens en Slr Robert
Brooke Popham te hebben vernomen,
dat de Engelschen.
Australiërs en
wü ln deze gewesten één van opvatting zijn, welke verklaring naar
ik
meen te weten veel ongerustheid
heeft weggenomen.
,

Op het borues van het Landvoogdelijk paleis tijdens het défilé. De
Gouverneur-Generaal
tusschen generaal Schilling en kolonel van Staveren.

staat

De herdenking van den invalsdag
In Nederlandsch-Indië

Op sobere, waardige wijze
Van Sabang

lot

Merauke

De plechtigheden in

Indië’s hoofdstad

en

Kranslegging door Landvo gd Britschen consul-genera l

deelde officieren van leger en vloot
ingedeelde
óp en rechts de niet
onder-officieren, zoomede een deputatie van oud-militairen.
Van het bordes van het Daleis,
waar de hoogste autoriteiten van
stad en land geheel ambtelük Indiii
vertegenwoordigden, de meesten
vergezeld van hun dames, sloeg de
Gouverneur-Generaal het défilé
gade, dat prompt half 8 geopend
werd door militaire vliegtuigen, die
van oost naar west over het paleis
vlogen.

den

Landvoogd

verricht.

Het gezelschap vertrok
gens naar Buitenzorg.

vervol-

Religieuze

herdenking.

Zaterdagmiddag om 12 uur heeft
in alle Chineesche bedehuizen ln
de hoofdstad
41 in getal
een
bijzondere godsdienstige plecht'gheid plaats gehad ter herdenk.ns
van den lOden Mei. In de groote
„klenteng" werd de dienst namens
den majoor der Chineezen bijgewoond door den secretaris
van
den Ghineeschen Raad. De plechtigheid werd verricht door 3 Cihineescbe priesters.
In de Katholieke kerken werd
om 6 uur n.m. een Heilige Kruis—

—

Even hierna reed de commandant
c'er.lste divisie, de generaal-maJoor W. Schilling, gevolgd door zijn
staf, te paard het voorplein van het
paleis op. aan het hoofd van den
langen stoet van weermacht-onderdeelen en burgerlijke hulpkorosen. die gezamenlijk een klein beeld
gegeven nebben van Nederlandsch- wegoefening gehouden.
Indlë's weerkracht.
De Vereeniging van
Joodsche
De regimentsstaf der Infanterie Belangen hield een godsdienstoevolgde' op'den divisiestaf, vervolfening in het Logegebouw aan het
gens "kwam"de ?■ regimentsmuziek, Burgemeester Bisschop-plein.
die uit het gelid zwenkte en zich
In de Gereformeerde Kerk op
opstelde op het grasveld tegenover Kwitang werd een bidstond gehouhet bordes. Een eereplaats in den den.
stoet was gegeven aan een detaIn de Nassaukerk vond een herchement van de Koninklijke Mari- denkings-bij
eenkomst plaats, terne. die als steeds in de keurige wijl op hetzelfde
uur in de Wilwitte uniformen zeer de aandacht lemskerk een bijeenkomst
trok. Daarna volgden achter elkaar fteemsche en Chineesche van InChrisverschillende van de legerondcr- tenen gehouden werd.
deelen. in garnizoen te Batavia en
Het slot der plechtigheden.
Meester-Cornells, met name de infanterlekorpsen, de kustartillerie,
Het slot der plechtigheden werd
de landstorm, enkele tankbuks- gevormd door de sluiting van de
groepen en pantserluchtafweerge- vlaggenceremonie.
schut, de hospitaaltroepen, het
Het voornaamste punt dezer sluireservekoros van oud-militairen, tings-ceremonie was wel het gouhel Vrijwillig Oefencorps, de Bata- verneurskantoor
het oude Bataviasche stadswacht en dp wielrij- viasche stadhuis
ln de benedenders. Ook de burgerhulpkorpsen stad van Batavia. Daar waren de
defileerden mede, met name d* vlaggemasten opgericht op
het
verpleegsters van het Roode Kruis bordes van het imposante
reen de Luchtbeschermingsdienst, bouw, • waaromheen thans sterker
zoomede de Batavlasche brand- dan ooit de adem der
historie
weer. \
waarde.' Hier werden in den avond
Hiermede was het défilé van de in. het licht der schijnwerpers, die
colonne troepen
en burgerlijke de indrukwekkende
uitbeelding
kdfpsen te voet, te paard en per der gedachte van den
verraderrijwiel geëindigd.
lijken overval van ons vaderland
en tevens van de krachtige lotsverbondenheid der
verschillende Rijksdeelen in een hellen gloed
zetten, nog vele kransen neergelegd, o.a. door den gouverneur
van West-Java en het provinciaal
bestuur, door het
gezameniijke
Europeesch en Inheemsche
8.8.,
door de vertegenwoordigers
van
het bestuur der Chineezen en dat
der andere Vreemde Oosterlingen, door het politiecorps, door de
hoofden der provinciale diensten,
door den secretaris der
provincie namens het personeel der provinciale kantoren,-door het 1.E.V.,
door het hoofdbestuur van
deii
P.P.8.8., door de
vereenlging
TiOng Hoa Kwee Koan en andere
organisaties en door vele
particulieren, die zich den gang naar
de benedenstad getroost hadden
om bij deze nationale herdenking
juist op deze historische plek een
bloemenhulde te brengen. De L.B.
D. bracht zijn bloemengroet
in
marschformatie met trommelsla-

1

Aneta schrijft ons:
Als wij met een algemeenen indruk van de herdenking van den
lOden Mei 1940 in NederlandschIndië's hoofdstad mogen beginnen,
dan kan allereerst geconstateerd
worden, dat aan het door de overheid uitgesproken verlangen, dat
deze herdenking bovenal een waardig en sober karakter moest dragen. In allen deele is voldaan. In
de tweede plaats kan vastgesteld
worden, dat alle bevolkingsgroepen
eraan deelgenomen of van haar
belangstelling blijk gegeven heb. -;
ben.
Om 10 uur kwam de hoogste vertegenwoordiger van het Nederlandsch gezag in deze gewesten zelf
eveneens een bloemenhulde brengen. De Gouverneur-Generaal was
hierbij vergezeld van mevrouw Van
Starkenborgh en zijn beide adjudanten. Aan den voet van den
middelsten mast, waaraan de vlag
halfstok hing, legde de landvoogd
een krans neer, samengesteld uit
roode en witte bloemen en versierd
met een rood lint, dragende in zilveren letters de woorden „Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië". Terwijl dit plaatsgreep,
bracht de vaandelwacht het saluut.
Een klein publiek volgde aandachtig de symbolische handeling, door

vredenheld over de houding der
troepen en van de burgerlijke hulpkorpsen, die aan het défilé deelgenomen hadden.
Eet publiek, dat niet ln staat
geweest was naar het centrale punt
van het verloop dezer militaire en
burgerlijke weerkracht te komen,
kreeg na het défilé gelegenheid om
elders in de stad nog verschillende weermacht-onderdeelen en burgerlijke hulpkrachten. voorbij
te
zien trekken, toen deze zich langs
verschillende wegen door de hoofastad naar hun respectieve kampementen, c.'q. uitgangspunten begaven.

—

—

.

gers voorop.
Stipt te kwart

voor 8 betrok een
sectie van de Batavlasche
Stadswacht de eerewacht voor de vlaggemasten, waarbij tevoren reeds
pasvinders en leden van ~De Prin*
cevlag" een vlaggewacht
gevormd hadden.
In overeenstemming met
het
programma werd gedurende
het
volgende kwartier gedragen
mu-

G. J. Berenschot, ln een radio-rede val niet op ziln basis teruggekeerd, zoodat wij het ergste moeten
het volgende Kezend.;
Gij allen, aie op eenige wijze vieezen. Mocht die vrees onverhoopt
deel uitmaakt van het Koninklijk bewaarheid worden, dan moet het
Nederlandsch-Indische leger, vrij- zijn ouders en- ons allen een troost
willig of in verplichten krijgs- zijn te weten, dat zijn offer aan het
dienst, in lang of in kort verband, ■Vaderland niet vergeefs is geals stads- cf als landwachter, als bracht.
vliegtuigmaker of als munitiewerKortgeleden heeft de« minister
ker:
van Defensie het verzoek gedaan,
Heden 11 Mei herdenken wij | ln zes onzer officieren, onder* wie
het bijzonder den tweeden dag van twee hoofdofficieren af te staan
den strijd tegen den bruten over- voor het vervullen van commanweldiger. Dien dag waren wij nog do's in het in Engeland opgerichi.e
vol hoop, dat de
legioen.
Nederlandsche Nederlandsche
Hoe
weermacht den vloed der nazi-le- slecht wij onze
gers zou kunnen stuiten. Immers, krachten in ons voortdurend groeide uit de lucht op de vliegvelden end leger kunnen missen, aan het
en andere objecten in Zuid-Holland verzoek zuilen wij voldoen, overneerstormende vijandelijke regi- tuigd, dat het noodig is en dat h"un
menten waren grootendeels vernie- een schoone taak wacht.
tigd. De strategische overval was
Ik heb gemeend. U deze kleine
mislukt. De misdadige aanslag bijzonderheden,
welke in het grooop het leven van onze dierbare te wereldgebeuren
200
nietig
Vorstin en de Haren had gefaald. schijnen, te moeten mededeelen,
Noord-Holland, de Grebbelinie en omdat het U-tot voldoening moet
een groot deel van Noord-Brabant stemmen, dat men in het
land,
waren nog ln ons bezit. Helaas is waar de strijd het hevigst woedt,
de hoop, die ons den llen Mei ver- prijs stelt op de diensten van het

—

—

Treffende woorden van generaal

Berenschot.
ziek ten gehoore gebraciht, waarZondagavond heeft de Legerna de plechtigheid besloten werd commandant, luitenant-eeneraal
met de aangekondigde minuut stilte ter herdenking van de dooden,

door den

Het vertoon van ’s lands weerkracht.
Voor het défilé der wecrmachtonderdeelen en de burgerlijks hulpkorpsen, die met een oorlogstaal:
zijn belast, was de belangstelling
zeer groot.
Voor dag en dauw had de verkeerspolitie. versterkt: met 15 mon
van de politieschool te Soekaboeini,
haar posten betrokkeni Het publiés
uur
stroomde reeds omstreeks
ln grootcn getale in de richting
van het Koningsplein en dromde
samen voor het Dalels van den
Gouverneur-Generaal.
palels
Op het voorerf van het
stelden zich links-de•• niet*: Inge'
«

Gouverneur-Generaal.

ontvangst, staande tusschen
den dlvLslecommandant, generaalnialoor Schilling, die zich ter rechterzijde van den Gouverneur-Generaal opgesteld had. en den chef van
den marinestaf, de kaplteln-ter-zee
Van Staveren.
Pilzondere t»vredenhcidsbetuigliis.
betuigde
Na afloop van het défilé
etc oouverneur-Generaal den dlvizijn bijzondere te-

Je<oEndant

Een ticeede Indonesisch lid?
Naar men weet, komen in Juni
twee zetels in den Raad van Indië
vrij, daar de heeren K u n e m a n
en V i 5 m a n dan hun termijn van
uitgevijf jaren zullen hebben
diend. Het is zoo goed als zeker,
dat de heer VanderPlas, gou-

der
verneur van Oost-Java, een
vacatures zal
vervullen. Het
dat
„Nieuws" meldde Zaterdag,
uitgesloten
het heelemaal niet
moet zijn. dat in de andere vacature een Indonesiër zal worden be-

va'n

tillerieprojectlelen en
vliegtuigbommen voor onmiddellijk gebruik gereed gemaakt.
Dat ik

rochtans zooals gij weet, beperde schietoefeningen heb
bevolen, zult gij begrijpen en bil-

king in

lijken wanneer gij weet, dat de er-

varing in eiken oorlog leert, dat
het munitleverbruik aller
verwachtingen ver te boven
gaat.
Daarom moeten wij hard doorwerken aan de vergrooting
onzer
voorraden, wij moeten ze verdubbelen en daarna verdrievoudigen.
Hard doorwerken moet het parool
zijn voor het geheele leger,
van
hoog tot laag. De soldaat zij niet
tevreden voordat hij zijn wapen,
onverschillig of het een
pistool,
een mitrailleur, een kanon of een
vliegtuig is, op meesterlijke wijze
weet te gebruiken. Hij verrichtn
zijn wachtdienst, hce zwaar en hoe
eentonig ook, met de grootste
nauwgezetheid, bedenkend,
dat
een aanslag steeds plaatsvindt als
niemand het verwacht.
De
commandant
verbetere
voortdurend de geoefendheid van
De Britsche consul-generaal legt een krans bij de vlaggemasten. en den samenhang'lnïzö'n
troep.
Hij zij doorioopend voorbereid op
een
Aan moed en strijdlust heeft het en zelfrespect verhoogen en
een plotseling Intreden van
den
onzen soldaten ginds niet ontbro- aansporing zijn, U dat vertrouwen oorlog, hij zij er zich van bewust,
waardig
blijven
te
toonen.
kan
Ik
ken, daarover zijn alle tot ons gedat op dat moment de oosten zijkomen berichten, ook die van bui- U verzekeren, dat de regeering ner ondergeschikten op hem ziin
tenlandsche waarnemers, eenslui- van haar zijde niets zal nalaten, gevestigd, dat zij
onmiddellijk
eigen doeltreffende orders
dend. In de gelederen stonden ook wat Uw vertrouwen in
verwachten.
versterken,
officieren en gewezen officieren, kracht zal kunnen
Misschien vraagt gij mil bij het
onder-officieren en soldaten van door. het leger te voorzien van die vernemen van deze woorden 'of ik
strijdmiddelen,
het Koninklijk Nederlandsch-Indl- wapenen en die
dan het oorlogsgevaar in den Pasche Leger, die in Nederland ver- welke in dezen oorlog van zoo groo- cific zoo dreigend acht. Mijn anttoefden. Uit goede bron mocht ik te beteekenis zijn gebleken. Dege- woord luidt, dat ik het evenmin
vernemen, dat zij, die
tegenover nen onder U, die in of nabij groote weet als gij. Wat wij echter allen
gister- wel weten.
den vijand hebben gestaan, zich garnizoenen wonen, hebbentroepen
ls. dat in dezen oorlog
had morgen bij het défilé der
dapper hebben geweerd. Ik
herhaaldelijk het meest
onverden vooruitgang in bewapening en wachte gebeurd is. Wat
niet anders verwacht, doch het uitrusting
heden onkunnen
constateeren.
mogelijk schijnt, kan morgen werdoet ons goed, zulks bevestigd te
zien, kelijkheid zijn. De
Gij hebt daarbij kunnen
zien. Enkelen zijn in den strijd geworsteling tusder gemotoriseerde
goed en kwaad, welke wij
bleven, hun nagedachtenis zullen dat de lengte
grooter was dan die der scihen
colonnes
heden beleven, is zoo
wij steeds bUJven eeren. Anderen,
voet marcheerende, dat nieuwe geweldig, grijpt zoo overontzaglijk
het zijn er meer dan 50, bevinden te
den gekrachtig bewapenzich thans in krijgsgevangenschap, typen snelle en
heelen aardbol heen. dat het misIntrede
vliegtuigen
de
hun
het
daarmede uitdrukking gevend aan leger hebben gedaan. Velen lnUwer dadig onverantwoordelijk zou zijn,
er op te speculeeren. dat de orbun vasten wil tot voortdurend verin den loop van dit eerste kaan wel langs
zet, waar en wanneer zij de gele- hebben
oorlogsjaar gewerkt aan de
ver- die dus ook langs Nederlandsch-Inde aangrenzende
genheid daartoe vinden. Dat deze
bestaande en
den gebiedsdeelen van
sterking
onzen machtiwil nog ongebroken in hen leeft, is bouw vanvan
verdedigingsnieuwe
gen bondgenoot zal trekken.
mij dezer dagen gebleken, toen mij
En
aanleg
aan
den
anderen
al zou de politieke hemel bovan het ministerie van Koloniën te werken,
van vliegvelden, ook
en
de
inrlchtin?
Londen een telegrafische mededee- zoowel op Java als ln de buitenge- ven den Pacific zoo, sterk opklaling bereikte, dat twee hunner uit westen. Dit laatste moet vooral U ren, dat hier werkelijk' niets meer
zou zijn te vreezen, zouden.dan onhet krijgsgevangenkamp en uit treffen,
die tot een der kleine gar- ze gedachten niet aanstonds
overhet door den vijand bezette gebied nizoenen op de talrijke eilanden ln
springen naar Nederland, dat nog
hebben weten te ontsnappen. Het onzen archipel behoort. Gil
zult
dan
is beter, hun namen nog niet alom beseffen, dat de bestrijding van in- niet bevrijd ls? Zouden wil
met ons leger of met een gebekend te maken, doch lk
hoop, valspogingen op die eilanden
niet niet
zulks binnen niet al te langen tijd meer uitsluitend op uw schouders deelte daarvan naar Europa moeten trekken om aan die bevrijding
te kunnen doen en hen namens het zal komen te rusten, doch dat van daadwerkelijk
mede te werken?
leger met hun behouden terugkeer die vliegvelden onze bommenwerweet,
dat
gij
op die vragen onIk
geluk te wenschen.
pers
zullen opstijgen en
U middellijk met groot
enthousiaskrachtig
zullen
steunen.
Hoewel de taak van het Koninkme bevestigend zult antwoorden,
lijk Nederlandsch-Indische
Leger
dat gij
vandaag zoudt wilIk wil nog de aandacht vestigen len gaanliever
hier in deze gewesten ligt, is ook
dan morgen.
Welaan,
onderdeelen
van
het
leop
enkele
na den val van Nederland enkele
mannen
van
het
Koninklijk
Nedervoormalen een beroep op ons gedaan ger, welke weinig op den
landsch-Indische leger, verricht
treden
daarom
niet
grond
voor steun
doch
zij het ook in bescheidan allen, hoofd voor hoofd, ln het
den mate
aan de oorlogvoering minder belangrijk zijn. Ik bedoel pas Ingetreden tweede oorlogsjaar
op het Westelijk halfrond. Eenlge de hulpdiensten die ln het afge- Uw taak
met nimmer verflauwentientallen artilleristen werden naar loopen jaar zorgden voor het ver- de energie en toewijding,
zooals
groote
gij dat in het eerste Jaar, tot mlln
Curacao en Aruba gedetacheerd, zamelen en opslaan van
teneinde de kernen te vormen van voorraden van alles wat voor een groote voldoening en erkentelijkstrijdend leger onontbeerlijk is, heid
de aldaar op te richten kustbattehebt gedaan. Bouwt met mij
de technische diensten rusteloos
rijen, welke moeten dienen om vij- voorts
voort, een leder op zijn
andelijke raiders van die voor de waarvan het personeel tot een le- terrein en naar zijn
ger
olievoorziening zoo belangrijke eivan meer dan 10.000 werkers aan het grootsche werk, vermogen,
dat ons
is gegroeid. Frappant ls die groei is opgelegd, de bescherming
landen af te houden.
bij het luchtvaartbedrijf, van nog dit schoone land tegen vreemd van
geHet is U voort bekend, dat onze geen 400 man in Januari 1937 tot weld, de versterking van de schajachtvliegers, die op verzoek van 2800 man op heden. Over een Jaar kel. die deze gewesten
ln
Z.K.H. Prins Bernhard naar Enge- zal dit aantal tot 5000 man geste- de groote defensieketen, vormen
van
land zijn gezonden, reeds
goed gen zijn. Zoo gaat het ook met de Malakka tot de Zuidkust welke
Auswerk hebben gedaan. Helaas
is artillerie-Inrichtingen. Sedert 13 tralië reikt, de bevrijding van
van
Neeen hunner, de sergeant-vlieger Mei 1940 zijn tientallen mlllloenen derland, de hereeniglng van onze
Pennlngs, na een succesvollen aangeweerpatronen en duizenden arpeliefde Vorstin met Haar volk.
—

de officieren ln deze plechtige

enkel woord tot U allen t« richten.

De Raad van Indië

invoer van luxeartikelen vindt men
op pa g. 1 van het sde
blad.

ren, werkzaam op het Departement
van Oorlog te Bandoeng ln de hall
van het Departement, waar de chef
van den Generalen Staf, generaal-

gende zelde:
datum
O]) dezen cnultwlschbaren
ln de geschiedenis van den Nederlandschen stam, op den dag, waarop
een jaar geleden het bruut geweld
van een door rassenwaan vergiftigde
natie zich, ondanks alle gegeven beloften. meedoogenloos, met moordhet Nederlandsche
lust bezield op
volk stortte, ligt het op mlln weg een

Na kantoortijd: Expeditie No. 3015.
Dft nummer bestaat uit VIJF bladen

contingenteering

der artillerie te "Batavia. terden
mentsstaf
de redevoering van den
Landvoogd
nam het saluut samenkomst
De
staf, die om. het volden
van
der troepen en van de hulpkorpsen chef
l-i

*

den

Na een korte pauze volgden de
H. ter Poorten de officiegemotoriseerde onderdeeien van majoor
toesprak.
ren
hulpburgerlijke
het leger en de
Onder een doodsche stilte beluis-

korpsen, voorafgaan door den regi-

>

Wisselbord: Noord 3015—3016—3017.

«

gevolgd door het „Wilhelmus" en
het statig voorhljschen der midgeheelen
delste vlag, die den
dag halfstok gehangen had,
terwijl de eerewacht het geweer presenteerde en de padvinders het
saluut brachten.
Plechtigheid op het D.v.O.
Om kwart crér twaalf verzamelden zich Zaterdagmorgen do officie-

Kranslegglng

Telefoonnummers:

In verband met een overvloed
aan kopij moest een bijzondere
indeeling worden gevolgd.
Omtrent het bezoek der ministers vindt men verslagenden foto's
op,pagina 1 van het'2cle„blad, op
pagina 1 van het 3de blad en op
pagina 2 van het 4de blad.
Het zeer belangrijke
artikel betreffende de

—

De vervulling van deze eerlijke en
verheven taak geeft ons het recht
met onze in de vuurlinie strijdende
kameraden schouder aan
schouder
te staan met- den machtigen,
onversaagden
Engelschen bondgenoot.
De vervulling van deze taak zal ons
lelden tot de bevrijding der menschheld en tot de herryzenis van een
vrij Nederland
onder de beproefde|
leiding van ons geliefd Oranjehuis.
Leve de Koningin!

j

Ons blad van heden

-en

Al mogen
om het Koninklijke
Woord te gebruiken
tijdelijk ..de
lichten over Nederland zyn
uitgedoofd", al z|jn wij in ons hart bedroefd en verbitterd over het
lot
van onze bloedverwanten, vrienden
in het
bezette Moederland,
deze
tiende Mei is voor ons geen dag van
dróefheid en rouw,
van verslagenheid en berusting. Deze dag
vormt
voor ons een stimulans tot een herallerhoogste
nieuwde,
krachtsinspanning om op onze wijze en langs
onzen weg mede te werken aan de
eindoverwinning ln deze worsteling.
wy kunnen aan deze taak niet
beter mede-arbeiden
dan door ln
uiterste zelfopoffering de veiligheid
van deze gewesten tot haar hoogsten
graad op te voeren.

Tweede blad

noemd. Onze inlichtingen . stemmen hiermee overeen. Wij meenen
zelfs, dat de kans hierop aanzienlijk moet worden geacht.
In dit verband vernamen wij, dat
van de heeren Van Moo k,
Idenburg en Kivero n bekend is, dat zij geen .benoeming
tot lid van den Raad ambieeren.
van
vulde, ijdel gebleken. De .over- Koninklijk Nederlandsch-Indische Voor de eventueele benoeming wormacht aan wapenen zoowel als Leger, dat daarginds vertrouwen een tweede Indonesisch lid
den de namen genoemd van den
aan menschen, was te groot, tegen wordt gesteld in zijn vakkundigvan
heer
S o e m i t r o, regent
laaghartige methoden waren wij heid, in zijn strijdbaren geest. Dit
den heer
Bandjarnegara,
en
van
niet ongewassen.
te weten zal Uw zelfvertrouwen
S e d i 0 n o, regent van Inüramajoe.

|
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Het

Bataviasche

Roode Kruis tijdens het défilé.

Soerabaja herdacht den rampdag
In sobere plechtigheid

ministers verleende
speciaal cachet
Vlaggenceremonie

een der hoogtepunten

Indrukwekkende
kerkdiensten

Ook de verderg herdenking
van den invalsdag is in onze
stad sober en waardig verloopen. WU brengen hier van de

desbetreffende gebeurtenissen

een zoo uitvoerig mogelijk
verslag, waarbij uiteraard met
de beschikbare plaatsruimte
gerekening moest worden

gen, dank zU de.aanrollende kracht
der Vereenigde Staten, zoo vast ls ook
onze overtuiging, dat ln Nederland,
waar drie eeuwen van verkondiging
der idealen van geestes- e# geloofsvrijheid» het Nederlandsche volk als
zuurdesem heeft doortrokken,. de Jod«i als deelgenooten ln de smart over
het verlies der onafhaftkelykheld rullen worden beschouwd.'. Hier zal het
Nazigif ln zijn werking falen. Tal van
aanwijzingen bereiken ons uit Nederland, dat hoe zwaar de hand der Nazi's speciaal «p de Joden zal drukken,
het Nederlandsche volk; zelf bloedende uit vele wonden, hun vriend en
beschermer zal blijven.
Wij danken de Nederlandsche natie
voor haar fiere houding en haar
moed. WU bidden tot God, dat hij
haar langs de hem alleen bekende
kanalen de kracht zal zenden, om
den geestes.
den passieven «trijd
strijd
tegen den overweldiger voort
te zetten, tot de tijd der herrijzenis
ls gekomen."
Hiema werd het prachtige gelegenheidsgebed uitgesproken door den
heer Ehrenprels, waarna de heer van
Leer het gebed voor het Koninklijk
Huls voordroeg. De dienst werd besloten met Kaddlsj, het heiligste gebed
der Joden, dat door den heer van
Leer werd gezongen op muziek van
Maurlce Ravel. Daarna zongen allen
gezamenlijk het „Wilhelmus van Nassouwe" en God save the Klng.
De dienst maakte grooten Indruk
werd uitdrukoo de aanwezigen. ZtJ
der
Joodsene gewil
den
van
klng
meenschap van Soerabaia om naar
te werken
kracht en vermogen medealle
gezindwelke
de
zaak.
groote
aan
ten vereenlgt: „De herrijzenis van
—

—

met het Nederlandsche volk door

op Zaterdag namiddag een speclaln de St. George Kerk aan den Patjarweg.
bijgeDeze dienst, die werd
woond door den assistent-resident
van Soerabaia en mevrouw Vernet
werd geleid door den heer E. M.
Gregory als plaatsvervangend
predikant. Als tekst werd gekozen.
Matth: 5.10 „Zalig aiJn eU, die vervolgd worden om de gerechtigheid
wil, want hunner Is het Koninkrijk
der hemelen."
• Na' de
gebruikelijke
gebeden
.Koningin
voor het welzijn 7
Wilhelmlna, de Koninklijke Familie
en het Nederlandsche volk, richtte de heer Gregory zich in enkele
goed gekozen woorden tot den asvertegensistent-resident, als
woordiger der regeering," en dankte hem namens de Armenische ge-

len dienst t« houden

van

—

—

'

meente voor diens tegenwoordig-

heid.

Deze

Indrukwekkende

dienst

werd besloten met het ten gehoore
brengen van het Wilhelmus door
een Armenlsch dames en kinderkoor.

metjes had

neergelegd. Des avonds
tegen kwart voor 8, toen alle bloemen
ln hoefUzervonn voor de masten waren gerangschikt, brachten hier ook
vele autoriteiten hun bloemenhulde.
De bidstond te Ngampel.
Onder hen bevonden zich ook de belde ministers, de gouverneur en meDe bidstond, die Zaterdagavond ln vrouw Helfrich, die door den comNgampel mandant der zeemacht was vergezeld.
van
de groote moskee

I

Tegenwoordigheid der

van 10

Armenische herdenkingsdienst.
De Armeniscfie Gemeente *te
Soerabaia gaf blijk van medeleven

Geheele bevolking nam eraan deel

Mei

gewade stilte plaats bad, toen de
Nlrom het tjjdeeta (acht uur) had
doen hooren. Langzaam en geleidelijk
werd daarop, gedurende den t(]d dat
Wilhelmus speelde, door twee
het
mariniers de middelste der drie vlaggen, welke door schijnwerpers beschegoot ee» volle maan het Emma-park, nen werden, omhoog geheschen. Tydens
waar zich reedt een dichte menigte het spelen van ons volkslied werd
verzamelde, met een zacht, doch door het L." B. D.-eerewachtpersoneel
helder licht.
en de aanwezige militairen het saluut
Floodllght bescheen de drie hooge gebracht.
vlaggemaaten, waarop de emblemen
van Nederland, Neierlandsch OostVertrek der ministers.
IndlS en Nederlandsch West-Indië
Gistermorgen om 7 uur vertrokprakten. Aan de belde buitenste masmevrouw
ten, de vrye gebieden voorstellend, ken de ministers en
speciaal
hing de vaderlandsche driekleur ln van KI effens per
vliegveld
top, doch ln het midden was de vlag Knitarvtllegtuig van het
gezelhalfstok geheschen,* teeken van rouw te Tandjong Perak. In het
over de ramp, die precies een Jaar schap, dat de reis terug maakt,
van
geleden het moederland trof, en over bevonden eich de heeren
Llmpurg,
onze gevallen
Rechteren
landgenooten ln den
harden strijd, dia toen plaats vond.
P e ek e m a en Rutgers, terAan
den voet der masten een wijl tot Australië meereist de heer
prachtige bloemenhulde. Soerabaia Rltm&n, hoofd van den R.P.D.,
die daar eenige weken zal vertoeheeft zich niet onbetuigd gelaten. Vele vereenlglngen, deputaties, militaire ven.
korpsen hadden ln den'loop van den
ontvangst,
De commissie van
dag bloemstukken, kransen en bouquetten gelegd, doch ook vele bur- wier namen wij reeds eerder hebthans
van alle landaarden
gers
hadden ben genoemd, fungeerde
individueel bloemen gelegd. Eén der als commissie van uitgeleide. Ooi
eersten, vroeg ln den morgen, was een de commandant Zeemacht en meoud Javaansch vrouwtje geweest, die vrouw Heiffrlch, de heer en
de
zich onzeker een weg had gezocht mevrouw Rutgers Jr. en
naar de vlaggemasten en daar tot heer L ou d o n waren naar het
groote ontroering van de weinige ge- vllegnreld gekomen voor een laatst
tuigen van 'dit gebeuren enkele bloe- vaarwel.

gehouden, werd bUgewoond
door den regent, R. T. A. M o e so n o,
Het plechtige moment.
In de Boeboetankerk.
den. oudregent, R. A. A. Nltlljadinlngrat, B. B. ambtenaren en
Toen kwam
het groote moment:
dienst
de
werd
de
Boeboetankert
een groot aantal Mohammedaansche 20.00 uur Java-tiJd. De ministers, meIn
geestelijken.
geleid door ds. K.G. Eckenhausen;
vrouw van Kleffens, de commandant
bracht enkele
een dameskoortje
zeemacht, de gouverneur van Oostliederen ten gehoore. Aan de plechToespraak regent.
Java. de resident van Soerabala, dë
tigheid werd bUzonderen luister vermarine-commandant, de plaatselijk
De regent hield In de moskee een militair commandant en vele andere
leend door de aanwezigheid van mitoespraak, waarin hij de beteekenls civiele ei» militaire autoriteiten tranister en mevrouw Van K 1 e fvan den lOden Mei uiteen zette.
gouverneur en mevrouw
fen s,
den dichter by de bloemenpracht op
„Het ls de wil van de Regeering", het vrUgehouden gedeelte van het
Van der Plas, den Vlootvoogd
vice-admiraal Helfrlch en analdus spreker, „dat de 10de Mei de Emmapark.
Onder doodsche stilte
dag, dat een Jaar geleden Nederland wachtte de dichte haag van menschen
dere hoogwaardigheldsbekleeders met
hunne dames.
door den vijand werd overweldigd, daaromheen.Xoen
klonken zwaar
door alle onderdanen van Nederdoor den , luidspreker acht slagen.
Ds. Eckenhausen had tot onder- Nederland".
Na afloop van den dienst werd er landsch-Indlë herdacht wordt. Deze Hierna volgde één minuut stilte,
werp voor zijn preek • den Romelnten bate der Vereenigde herdenking mag geenszins een feest waarin aller gedachten één Jaar tegecollecteerd
schen brief van Paulus gekozen, waaren Spltflrefondsen.
Bernhardz*jn, het zy slechts een herdenking ruggingen naar dien dag, waarop het
In deze wijst op het licht, dat na de Prins
van het leed, dat Nederland met zijn ontzettende ■ bericht ons bereikte.
zal
komen.
duisternis
De dienst in de O.L.Vrouwe-Kerk. Koningin en de Koninklijke Familie Men voelde weer, wat men op dien
,Ja het is nacht ln de wereld. DuisZaterdagzwarten dag gevoeld heeft. Het hart
en ons allen heeft getroffen.
Groote drukte heerschte
tere machten hebben zich losgemaakt
kromp
ineen bij de herinnering aan
op
Keen hebben Europa en ook ons geliefd middag in de Tempelstraat
welke on3
berichten,
overweldiging
bezetting
tragische
de
en
de
BU
Nederland overweldigd en geknecht pandjen ln verband met de ln de O.
toen in snelle optolging bereikten
het
door
den
vijand
van
Moederland
houden
offlcieele
Zij hebben veel leed gebracht over on- LVrouwekerk te
Maar die dag was ook een dag
herdenkings- ls het H. M. gelukt om met Haar Faze verwanten, kinderen, ouders en wt) Koomsch-KathoJleke
milie en verschillende rljksgrooten van glorie voor onze weermacht, voor
vragen ons ln dit uur af hoe zwair dienst.
nemen, onze dappere mannen van land-, zeede wUk naar Engeland te
dit moet zijn voor hen die leven. Maar
Soerabalakatholieke
regee- en luchtmacht. En die dag luidde
Zeer
vele
heden
de
waaruit
tot
dieper nog dan dit ls het leed dat ons nen. ook uit de andere
parochies, van voortzet ZU
beeen tijdperk in van niet te breken
en den vijand
ring
Nederland ls aangedaan.
nog wilskracht, van moed. zelfvertrouwen
hadden zich voor het pontificale lof strijdt. Gelukkig ls ons Indlë
begeven.
door den oorlog gespaard gebleven, en standvastigheid, zoo duidelijk aan
kinderen van een ter kerke
WU voelen ons waren
gereserveerde plaatsen ln zoodat 1 wU ons nog kunnen verster- den dag gelegd door onze landgenoode
Op
bovenal
vergroot gezin. Wij
Inmiddels ken, teneinde bij eventueele
mee- ten in het onderdrukte moederland,
ontwaardigd over de misdaden tegen de voorste rUen hadden
peren alle
vooraanstaande
sleuring in den oorlog weerstand te die zich niet liten knechten,
onze Koningin en onze Prinses bedre- verscheidene
auto- kunnen
dat land, die tot
genomen:
buiten
plaats
Nederlanders
soonlijkheden
Wat
bieden.
konden
doen?
ven. Maar wat
wU
strijd tegen
en Leger, ambHoe moet deze • oorlog ons allen, op heden den verbeten
wilden we graag naar Holland! Maar riteiten van Marine politie of hun8.8.
en
den
hun
voortzetten.
van den laagsten onderdaan tot H: M.
onze taak was hier. Met verbeten tenaren van
ne vertegenwoordigers, deputaties zelf, toe, verdriet doen. WU kunnen
woede moesten we dat erkennen.
en niets anders doen dan onze
Die strijd cal ook het thans kokatholieke vereenigingen
toe- mende
de daarop
De kracht van den vijand wordt hoe van
fractie
de I.K.P.Jaar en zoo noodlg voortgezet,
vlucht zoeken bU den Allerhoogsten.
langer hoe sterker, althans naar den Jeugdorganisaties,
worden
volgende
verscheiJaren
en
gemeenteraad
den
Want HU alleen, die ons het leven
de nacht ls reeds ver van
bondgenooten.
schUn. maar
particulieren uit den handel, schenkt, kan het leed van ons hart aan de «Ude van ome
gevorderd en wU mogen ons voorberei- dene
werd op dezen avond, om
hunne da- wegnemen, en ook
En
daar<nq
van
vergezeld
meesten
de
HU, zal het Koden op het licht van den nieuwen
zusters van Ke- ninkrijk redden en den vrede her1 minuut 1 over 8 ook die middelste
morgen. Deze nieuwe morgen vraagt mes, alsmede eerw.
die één dag had gerouwd, weer
heeren
stellen. Laat ons daarom gezamen- vlag,
Want willen wU het pandjen, enkele broeders en
voorbereiding.
voorgeheschen. Terwijl de plechtige
lijk God bidden en vragen:
werk des lichts goed doen dan zullen geestelijken.
arriveerde
Zutonen van het Wilhelmus luide weer.
Even voor zessen
dat de oorlog door Nederland en klonken,
wij ln ons persoonlijk leven af moevan
Koheschen twee mariniers de
de
Minister
is.
Excellentie
ne
Engeland gewonnen en de laaghartiten leggen wat van de duisternis
Juist
op dit moment kwam een
ln
gezelvlag.
er,
We
11
ge vijand vernietigd mag 'worden;
Wat een heerlijke troost te mogen loniën, de heer
en fier ontplooide
opzetten
dat Nederland weer vrU mag zijn; briesje
verlangen naar dien nieuwen morgen schap van den resident van SoeraMenigeen
driekleur.
de
trotsche
den
Gouverneur
zich
Dat
die
tevens
baia,
en het licht te mogen liefhebben 1
dat Hare Majesteit spoedig zal tetoen d r
k*l
voelde.een.brok.fojf
vertegenwoordigde,
zal dan tevens het oogenblik zijn van van Oost-Java
rugkeeren- naar-het-Mocderi&nA—om
de drie vlaggen weer hoog in den top
den ondergang van de machten der en Mevrouw Maa s s e n." fC T;
vandaar weer te regeeren;
omder masten wapperden, wUd in den
eenlge
pasdoor
Na de begroeting
duisternis. ZU zullen wegkruipen
dat Haar een lang leven mag bezichtbaar in tiet heldere llfht
gezelschap schoren worden en dat
dat zU het licht niet, verdragen kuntoors werd - het hooge
en —al omtrek
ZU
floodlights.
der
plaats
-aangeQ!r
en
verbergen
zich
de
een
nen en zll zullen
voor in
kerk
Haaronderdanen veel voorspoed
„Leve de Koningin!" riep gouverzich moeten bezinnen over al wat zU boden.
mogen ondervinden".
en drie daverende
hebben gedaan ln den naam van saOnder gebeier der klokken, terwijl
Na de rede van den regent bad de neur van der Plas
kelen verbraken
uit
duizend
machtig
een
hoera's
tan.
het St. Caecilla-koor
daarvoor aangewezen penghoeloe,
ge- Hadji
de
stilte.
En laten wU weten wat onze Lands„ecce sacerdos magnus" ten
s
Moh.Ja 1 n ln het Aravrouwe gezegd heeft: „Christus ln al- hoore bracht, schreed even later de bisch, welk gebed door de aanwezihet
leven
Koning
mgr.
ls
de
van
les". HU
Holde aan de ministers.
apost. prefect van Soerabala,
gen werd beantwoord. Hiermee was
en van den lichtenden morgen.
kerkgebouw
hoeks,
het
Ver
de bidstond afgeloopen.
M.
Even was het hierop weer stil. Toen
In de Nederlandsche binnenkamer binnen voorafgegaan door een schaklonk
een stem uit het publiek: „Leve
om
thans
binnentreden
willen wij
Padvindcrspiechtigheid.
re van misdienaars en geassisteerd
de ministers!" Weer daverden drie
daar tot God te gaan, wij willen daar door de eerw. heeren IJlst en Pehoera's los, thans voor de hier aanzijn, en ons verblijden omdat de ter s e.
In de duisternis van het nachtelijk wezige vertegenwoordigers
van onze
nieuwe morgen daagt.
Ter linkerzijde van het presbyte- uur, om drie uur ln den morgen van regeering. De ministers traden naar
zal onze stap
Met dit bewustzijn
met
de
kerden
tienden Mei, Epoedden zich eenlge voren en dankten met een buiging
werd de celebrans
een zekere zijn, omdat wU weten dat rium
gewaden omkleed, waarna padvinders en padvindsters naar het voor de hun gebrachte hulde. ..Goedu
wij rilet het eigendom zijn van hen die kelijke
op het
plechtige dienst een aanvang Scheepmakerspark. Daar,
de menschen. En miuit de duisternis opdoemen, maar de
oogenbllk dat Nederland precies een reis!" riepen riep met ontroerde stem:
nam.
nister Weiter
van Christus."
Jaar geleden overrompeld werd door
Toespraak.
doen het ook!"
„Houdt U goed,
Na de preek werden twee coupletde woeste vijandelijke
horden, werd
hiermee was de plechtigheid,
En
ten van het Wilhelmus gezongen,
besteeg
lof
een vuur ontstoken, als symbool voor onvergetelijk voor die haar bijwoonTijdens het pontificale
waarop een minuut van aangrijpende
oplaaienden
prefect den kansel tot het den
de
apost.
strijd tegen het
Het park stroomde
de
minuut
waarin
stilte volgde, één
herdenkingstoe- barbarendom en tegen de knechting den, ten einde.
houden
een
van
De bloemen, de drie vlagleeg.
weer
gedachten der aanwezigen uitgingen
van de Nederlandsche vrijheid.
genmasten, bleven alleen achter ln den
naar hen die vielen ln den strijd voor spraak.
een woord van welkom tot den
Na
Dit
vuur
is
den
in
geheelen
hen
die
thans
aanavond.
dag
het licht en naar
herinnerde
gast
spreker gehouden door leden van den Padverdrukking leven, ln het Moederland hoogen
van
het
voMeidagen
de
droeve
De plechtigheid op Kemajoran.
vindersbond en van het MelsJegUde.
en overal elders ln het beproefde aan
zelfde
drang,
Het
ls
een
rig
Zaterdagavond
Jaar.
heeft
de
resident
Europa.
Voor de vlaggeplechtlgheid op KeMet een gemeenschappelijk bidden verklaarde hij, naar de overwinning mr. C. C. J. Maassen ln tegenbestond een enorme belangmajoran
die
allen
ook
hier
ons
woordigheid van alle groepen
van
van het „Onze Vader" werd de bij- in dezen strijd,
stelling uit alle lagen der Inheemscne
ln de kerk heeft samengebracht, om den Padvindersbond en van het Meiseenkomst gesloten.
voet
God te bidden ons Zijn kracht te ge- jesgllde de proclamatie welke een Jaar en Arabische bevolking. Aan den
vele
bloemlagen
ven, om te bidden voor hen, die ln geleden door H.M. Koningin Williel- der vlaggemasten
Israëlietische gemeente.
het Vaderland zijn achtergebleven. mina tot haar volk
werd gericht, stukken, gezonden door verschillende
vereenlgingen en Inheemsche B. 8.moeten
ons
bezie- voorgelezen.
De Israëlietische gemeente te Soe- Welke gevoelens
prachtig
De
rabaia hield ter gelegenheid van de len, welke plicht rust op ons, die van
resident
werd
verwelkomd ambtenaren. Het geheel werd
door
door
drie
voetlichten.
den
beschenen
J,
den
Nederdeze
De
herdenking van
worsteling gadeslaan.
Inval ln
verre
districtslelder lr. D.
land een godsdienstoefening ln de onzen strijden voor de rechten van Schaap, die in een korte toeOnder de genoodlgden bevonden
de
groote zaal van Loge „De Vriend- een volk, dat God erkent als zijn spraak de beteekenls van de plechtig- tlch de wethouder Radjamin,
God. heid uiteenzette. HU wees ook op den kapitein der Arabieren, een aantal
schap" aan Toendjoengan, waarvoor meester en Christus als zijn
volk, geest van begrijpen welke alle pad- Arabische padvinders, nagenoeg alle
zeer goede belangstelling bestond. Het is een kenmerk van ons
Vertegenwoordigers van den gouver- die ook door Z. H. den Paus Pius XII vinders over de geheele wereld sa- vertegenwoordigers van vereenlgingen,
neur, van den burgemeester van den werd gezien, overduidelijk blijken menbindt en op hun bereidheid om te waarvan een 70-tal was ultgenoodigd.
en van den uit zijn telegram aan H.M. de Konin- strijden voor de vrijheid.
marine-commandant
opmerkelijk aantal Inheemsche
Een
commandant gin, toen de Duitschers met bruut
militair
plaatselijk
Katholieken
was aanwetlg om evenfakkel-ontsteking.
welke
een
De
woonden dezen dienst,
geweld ons land waren binnengevaleens
hun
medeleven
te toon en.
eenvoudig karakter droeg bij. De orde len.
zeven
arriveerde
kwart
Om
voor
dienst was
Na de voorlezing van de proclamavoor dezen bijzonderen
op het veld,
Op ons rust de taak om ook ln de
Moesono
regent
R.TA.
de
tie
Vereenlging
traden
uit
elke groep van meisjes vergezeld door den patlh, den secresamengesteld door de
toekomst dien geest waar te maken,
voor Joodsche Belangen ln Neder- want zonder geestelijken weerstand en Jongens twee afgevaardigden naar taris en alle Inheemsche 8.8. amblandsch-Indië. Zl) bevatte om. He- is elk menscheiyk strijden IJdel, wel voren. Zij ontstaken een fakkel, die de tenaren.
breeuwsche gebeden voor de gevalle- zijn alle factoren voor de eindover- vrijheid symboliseerde en zij namen
nen en de gewonden, een gelegen- winning aan onzen kant, doch mate- een afdruk van de proclamatie van
Nadat de Nlromklok 8 uur geslagen
Hare Majesteit ln ontvangst. Toen
heidsgebed en een gebed voor het Ko- rieele macht en
werd er een minuut stilte gegeven elke groep
sterkte
alleen
had,
van een brandende fakkel
ninklijk Huls.
geen besllssenden doorslag. Zü blij- was voorzien nam de heer Schabp houden. Daarna klonk het Wilhelmus
Aan den wand van de zaal, ln de ven wel een waarborg, aangezien
opnieuw het woord en zeide dat nu en plechtig werd de vlag door twee
richting waarvan de gebeden werden Oods Voorzienigheid zich van
Een
nahet oogenblik was gekomen voor het mariniers in top geheschen.
uitgesproken, hing het portret van H. tuurlijke middelen bedient om
het dooven van de fakkels. Z|| zulbries woei daarbij verkwikkend
koele
M. de Koningin met oranjebloemen wereldgebeuren te regelen. Om dit
der opeenopnieuw
worden over de warme gezichten
met brandende van Hem te verkrijgen zijn noodig len
versierd, kandelaars
de verdaarmee
massa,
alsof
gepakte
aangestoken
wanneer
kaarsen waren geplaatst op den leze. ware
de
godsdienstzin, bereidheid tot Nederland lijn vrijheid hooring van aller hartewensch,
naar van den voorganger. De voor- het wegcijferen van onszelf en een zal hebben
Nederland, werd
herrijzenis
van
herkregen.
zitter der IsraëUetlsche gemeente, de onverwoestbaar Godsvertrouwen.
Op dat oogenbllk zullen uit alle groe- gesymboliseerd.
leidde
heer E. Ehrenprels
bereid voor het
pen de Jongens
Ook
Vawl)
zijn
en meisjes komen
den dienst ln met een woord van derland te sterven, geheel
Hiermee was de korte plechtigheid
onzen aanstormen en een vreugdevuur ontwelkom, ln het WJzonder aan de verwelke een diepen indruk
geëindigd,
steken
op
op
aan
einddoel
te
offehet
dezelfde plaats en met detegenwoordigers der autoriteiten. HU persoon
heeft achterlaten.
op
aanwezigen
de
Indlö richt zich thans
God zelfde fakkels. Thans ls de vrijheid
ging hierna voor in de gebeden, welke ren.dezen avond van den lOentot
doch
gedoofd,
Mei
zal
op
zi)
op
en
herleven.
Tot
door hem met gevoel, waardigheid en
De plechtigheid op Kapaasan.
hiermede zUn taak. dat oogenbllk zullen fakkels en prokennis der rltueele tradities werden het vervult
clamatie wordfn opgehangen ln öe
schooner
dan
Nooit
was
het
eerst
voorgedragen.
Ook op Kapassan heeft het stille
nu,
en twee zullen brandend
vereenlgd voor het aanschijn
van de drie vlaggen met de
De gelegenheidsrede werd gehouden van Ood klein en machteloos, doch resp. naar .de clubhulzen
symbool
van het
door den heer A. van L e er, die groot en sterk Juist ln de bereidwil- Melsjesgtlde en van den Padvinders- wapens van Nederland en de belde
hierin sprak van het groote leed, dat ligheid, om neergeknield voor den bond worden gedragen om daar te Indien tich in een groote belangstel,
van de omwonende bevolking
llng
Nederland getroffen heeft en van het Almachtige Diens straffen voor on- worden gedoofd.
een
leed der Joodsche Nederlanders, die ze tekortkomingen te aanvaarden.
Aldus werd onder een plechtig stil- mogen verheugen. Reeds ruim
de
plechtigheid
voor
eigenlijke
speciaal het slachtoffer der Naziuur
der aanwezigen gedaan, waar„O, Ood, aldus eindigde de gewil- zwijgen
ideologle zijn.
een dichte menigte om de
op de afmarsch plaats vond achter de stond
de spreker zijn toespraak, die ln tij.
verzameld.
Om?deze vlaggcmasten
twee
overblijvende brandende fakkels.
„Maar, zoo vervolede spreker, er
van beproeving als deze
ons By het vuur hielden
masten stond ln< carré-vorm een eereenkele
rijn lichtpunten, lichtpunten, die de den
padvinvergeeft door te slaan en ons
be- ders stram
Chlneeech L.8.D.-personeel
Joden ln vele landen van Europa niet
wacht. ZIJ bleven daar wacht van met
door vergeving te schenken, totdat het de
geschaard,
stalen helmen op en
kennen. In de meeste landen, waar waart
<
vanzelf gedoofd was.
de Nazi-ideologie wortel kon schieten, verleent ons, dat wij de rust van den
in keurig wit tenue. Een dubbele haag
Moge spoedig het oogenbllk aanbrewerden de Joden langzamerhand door vrede, door Uwe macht ln ons be- ken waarop de fakkels door Juichende van genoemde LB.D.-era naar
de
angst, lafheid, naijver en hebzucht ln waard, als een middel ter verdedl- Jongens en meisjes aangedragen,
straatzijde vormde den toegang tot
een
een vijandig milieu gebracht. Zoo ging en tot redding van ons Vader- groot vuur zullen ontsteken als sym- de ruimte om de vlaggen, waar een
vast als ons geloot ls, dat Hitier en land mogen gebruiken."
bool voor het herstel van de vrijheid aantal bloemkransen op het met matHet koor zong vervolgens
zijn Nazi-bende zullen worden verslade van geest, waarvan de padvinderij een ten gedekte graa wai neergelegd.
psalm „Miserere" om Qods
ontfer- der draagsters ls!
Aan de plechtigheid werd op rer.
ming af te smeeVen.
zoek van de gemeente door de marine
Na den zegen met het" Allerheilig,
Een ontroerend moment.
medewerking verleend. Een muziekWantrouwen voor
I 1] ste over de knielende menigte werd
ƒ■
auto van de MJE.O, met iadlo-ont.
het onbekend*
de plechtigheid besloten met de canNadat kort na het Invallen van de vanginstallatle etond op het terrein
tate „Domlne, aalvan, fac Reglnam duisternis
op 10
1941 sombere opgeiteld en eond het Nlrom-pronostram"
God, schenk heil aan wolken zich boven Mei
Soerabala hadden gramma van nationale liederen met
onze Koningin
dat staande door samengepakt
en een leder reeds vrees-1 behulp van een kraehtlgen luidspreker
de kerkgangers werd aangehoord.
de,
dat
een
regenbul de plech- over de omgetlng. In afwilklng van
zware
Koopt Uw r.idio bi)
I I
De hooge
verliet daarop ge- Itige herdenking vanden Inval
zou ihet oorspronkelijke voornemen werd
I { volgd door rast
GOLÜBERG
de
overigen het kerkge- komen verstoren, klaarde de
tijdens de vlagplechtlgheld op KapashliHt
1 I bouw.
reeds 40 jaren bekend '
plotseling op en tegen half 8 over- san niet gesproken, zoodat deze
in

houden.
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nacht
Het had den geheelen
zwaar geregend, doch tegen den
ochtend klaarde de lucht op en op
het moment, dat de ministers arLockheed
riveerden glansde de
in den zonneschijn. De beide ministers zaten in den auto van den
Gouverneur, terwijl de dames van
Kleffens envanderPlas.in
den tweeden auto volgden.
Het afscheid was kort en harte-

lijk; ontroering kon nauwelijks bedwongen worden toen
minister
Weiter van zijn zoon en dochter
afscheid moest nemen. Ontbijt en
morgenbladen werden ingeladen
alsmede de tasschen waar diplo-

maten nooit van schelden;
de
deur van het vliegtuig werd gesloten. Piloot van Breemen liet de
motoren lnloopen en taxiede naar
het begin van de startbaan.
Een plotseling neervallende regen noodzaakte de
achterblljVenden een schuilplaats te zoeken ln
den hangar. Doch voor deze klimatologische gri'l werden
allen

ruïm schadeloos gesteld. De zonneschijn tooverde een
prachtige
regenboog over het vliegveld.
In
deze majestueuze eerepoort steeg

ln.
de Lockheed het luchtruim.
Symbool, dat alles goed zal eindigen.

Toespraak van den resident
op het gouverneurskantoor.

De stadswacht kreeg een vaandel
Met plechtig ceremonieel
Enorme belangstelling

de
Zaterdagmiddag was voor
stadswacht-Soerabaja het
sedert
ste
moment aangebroken
November 1940.

haar oprichting in
den .„MrriprOp dezen middag,
kingsdag van den inval In Neder
land, zou zij haar ; el|®n

vaandel ln ontvangst nemen. Deze
plechtigheid vond om kwart voor
5 plaats op het Tiong Hoa-voetbalveld naasV het stafiwacht-terreln
zoo

onder enorme belangstelling,
wel van de zijde der Soerabalasche
burgerij als van de zijde van civieDe belle en militaire autoriteiten.hun
zeer
de ministers waren door

eerst bijeen kwam en Rij bij de
stadswacht werd ingelijfd,hetzij
u t hoofals dienstplichtige, hetzij
verbintenis.
vrijwillige
Uw
de van
reeds
was daar
Zonder twijfel
uiterlijk de eenheid, in de stadswacht-unifonm, welke U allen op
gelijke wijze tot strijders maakt
was
voor H.M. de Koningin. Het
voldoebijzondere
een
echter
mU
ning reeds spoedig te mogen endervinden dat deze eenheid ook innerlijk bestond, toen kort daarop
uit Uw midden mil het verzoek
bereikte, om een eigen vaandel, ik
harte inheb met dit verzoek van
gestemd. Dit;vaandel toch is het
lnnerlijKe
symbool van onze
saamhoorigheld. Moge dit vaandel
zijn het symiwol van de eenheid,
vrij
onbesmet door partijstrijd enMoge
klasse-verschil.
var. ras- of
ook zijn de
dit vaandel dan
band tusschen het
symbolische
,

dag
op
drukke programma
vaandel-uitreiking
niet in staat de
Huls van Oranje en ons, moge dit
bij.te wonen. Wel werd de stadsaanwezigvaandel ons steeds in herinnering
wacht 'vereerd met de
brengen onze Koningin, onze Leidheid van den commandant der 2e
u.
ster en de uitvoering' van onzen
divisie, den generaal-majoor
plicht!"
N. Ilgen.
Direct na zijn toespraak hief
Tegen kwart voor 5 waren de
Boreel een driewerf hoera
overste
langs
net
.belde groote tribunes
voor
aan
H.M. de Koningin, waarvoetbalveld bijna geheel gevuld. mee alle stadswachters
en ook het
Onder de genoodlgden bevonden publiek uit volle borst instemden.
eskadercommandant, Hieroo werden weer de geweren
zich
de
de gepresenteerd en speelde de muschout bij nacht Doorman,
schout bij nacht Stöve, commanToen. kort
het Wilhelmus.
van de ziek:
daarop generaal Ilgen het terrein
dant van het Kon. Instituutder
ma- verliet, werden weer de geweren
Marine, de Commandant
twee
d,
raa
de gepresenteerd en werden
rine, kolonel Koen
gebracht.
gehoore
van
het
artilleten
wnd. commandant
roffels
berle-commando,
overste Ente Hiermee was de plechtigheid
stadsde
en
marcheerde
elndigd
s,
oudst-aanwezend
van Gil
de
in haar
officier van het corps mariniers, wacht, met het vaandel
overste de Bruyne, de cor 2" midden, af naar het eigen terrein,
mandant van het 2e bat. land- waar met de voorgeschreven eerstorm, overste Metsers, de bewijzen der troepen de vaancommandant van het V.0..C., res.- delwacht uittrad en inrukte om
kapt. de Gunst, voorts bevinden het vaandel in het gebouw op te
zich onder de civiele autoriteiten bergen.
geDe plechtigheid Is op zeer
resident Ma assen (de gouverDe algeverloopen.
slaagde
wijze
de ministers 1
neur vergezelde
indruk van hei publiek, ook
resident t.b. Oc k e rs, de meene
leger- fn marine-autovan
de
Flevez
.vele
ass.-resident
t.b.
was,
dat de stadswachriteiten,.
nde Malines van G ivan
hierbij een zeer goed figuur
ters
burgemeester
1,
ke
de
hebben geslagen. Wij willen hierSoerabaia, mr. F u c h t e r. de re- bij
nog even memoreeren, dat de
.
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van Soerabaja, R.M.T.
gent
Moesono, de president en de
vice-presldent van den raad van
Justitie, de hoofdcommissaris van
politie, het bestuur van de stads-

stadswacht, zooals zij des morgemotoriseerd
gens als "eheel
korps aan de militairen marsch had
een bijdeelgenomen, eveneens
gezonder goeden indruk heeft
maakt. Z.E. minister Weiter
wacht-Soerabaja.
Op het veld stonden opgesteld heeft persoonlijk woorden'van lof
over het optreden van
deputaties van het V.O.C. In van gesproken
stadswacht-Soerabaja.
de
„Britlsh
Rifle
Club".
de
De generaal arriveert
Om kwart voor 5 stond de stadswacht opgesteld in colonne-linie
langs de Zuidzijde van het terrein,
nog zonmet de vaandelwacht
der vaandel
tusschen de 2e en
de 3e compagnie en de militaire Uitvoering „The Messiah”
kapel van het 3e bat. Infanterie
Zaterdagavond J.l. paf het Soein het
op den rechtervleugel. Vóór de rabaiasch Muziekverhond
troepen stond een tafeltje, waarop Kunstfcringgebouw een uitvoering
zich ln een hoes het vaandel be- van Hindei's „The Messiah". een
de mooiste en indrukwekkendvend en in een bus. de her- van oratoria
meester
door dezen
innerings-oorkonde. die den com- ste
droeg
mandant der stadswacht mèt het geschreven. De uitvoering
de
vaandel zou worden aangeboden. een liefdadig karakter want
Bij deze tafel was een wacht opge- netto-opbrengst van de volle zaal,
steld, bestaande uit 6 dames van alsmede van den programmaverstadswachtleden en
een stads- koop komt ten goede aan de Soewacht-soldaat.
rabaiasche afdeeling van het RooToen kwam het teeken, dat de de Kruis. Zij is om tweeërlei rearriveerde. den een bijzondere gebeurtenis gedivisie-commandant
De oudste
compagnies-comman- weest! Ten eerste, omdat zij een
dant, res. kapitein Koens, die waardige afsluiting was van den
dezen middag het commando over tienden Mei, omdat tekst en mude troepen voerde, liet de hou- ziek zoo tenvolle aansloten aan de
aannemen en het geweer
ding
van dezen dag. Aan het
presenteeren. Op het moment, dat stemming
slot
de
sopraan: „If God be
zingt
generaal Ilgen met den comus, who can be against us". Is
for
mandant der stadswacht-Soeraba- dat
niet de belijdenis van onze
ja. overste jhr. W. B ore el, het kracht?
terrein betrad, werd hem met
Ten tweede was deze Messiahtwee roffels het verschuldigde vertolking
een artistieke daad, die
eerbewUs gebracht.
hoog boven de norm stelt,
haar
generaal
den
Nadat de
commandant en de troepen had gegroet, waarmede liefdadigheids-uitvoerintrad hij terug naar
de tribune, gen helaas maar al te vaak moeHierdoor
waar hij plaats nam, na de daar ten worden beoordeeld.
van won zij aan beteekenls en aan weraanwezigen, die zich allen
hun zitplaatsen hadden verheven, king. leiding
De
van deze uitvoering
te hebben <*egroet.
berustte bij Loo Vincent, die
De overdracht.
hiermede bewees welk een goed
Het vaandel werd, namens of- koor-dirigent hij In de eerste plaats
briga- is. Als wij ons afvragen,
ficieren, onderofficieren,
wat ln
diers en manschappen der stads- deze
vertolking ons het
meest
wacht aan den commandant over- heeft getroffen,
dan
is
het
antgedragen door het comité van dawoord: de zang van het
koor.
mes van stadswacht-leden na een Versterkt
met vele dajnes en heekorte speech van den stadswach- ren ook uit
Malang, was
vooral
ter van Campen, die memoreerde,
de klank der sopranen en alten
dat het één der eerste plichten kwalitatief
vooruitgegaan.
De
van den soldaat ls om trouw te
waren noot-vast, waarzlln aan zijn vaandel. Het bedrag, koorleden
noodig om in het bezit te komen door de dramatische uitdrukking
van een eigen vaandel, is uit ge- aan diepte kon winnen. Waarlijk
heel vrijwillige bijdragen van al- zeer scnoone momenten werden
Wij denken aan
le leden der stadswacht bijeenge- bereikt.
den
bracht. Met opzet is den lOen Mei krachtigen inzet: „And the Glory
gekozen om dit vaandel aan
den of God", het zangerige „O, thou
commandant over te dragen, om- that tellest good tidlngs to Zion",
dat deze dag in de geschiedenis het plechtig schoone „Behold the
van ons vaderland niet alleen zal Lamb of God", het
juichende
voortleven als de dag van den la- „Hellelujah" en het wijdingsvolle
gen Inval, maar ook als een dag, „But thanks be to God". De eeniwaarop bewezejj werd, dat de ge opmerking, die wij willen mageestkracht van onze weermacht ken geldt de tenoren, wier geluid,
en ons volk ongeschokt ls geble- gepromoveerde eerste bassen als
de meeste zijn, af en toe geforven.
ceerd
klonk. Dit ls moeilijk te verDe commandant der stadswacht
ontving het vaandel uit handen helpen, doch wel'kunnen zij zich
van mevrouw Boreel. Hierop trad hoeden voor. te hard zingen.
Het was een wijs besluit,
ziln vaandel-wacht, bestaande uit
dat
6 man onder commando van den de moeilijkheden van een oradjudant-onderofficier
Bazcp, kestbezetting oploste, door alleen
uit en ontving van den overste een strijkorkest itiet orgel te neterwijl de men. Dit orkest, eveneens
Boreel het vaandel,
vertroepen het geweer presenteerden sterkt met Malangsche
krachten,
en de tamboers, en de muziek deu heeft goed gespeeld; het
werd
gehoore verdienstelijk gesteund door
vaandel-marsch
ten
den
brachten. De vaandelwacht trad organist, den heer L e M a t Jr. Alvaandel
met het juist verkregen
leen ln de pastorale was het geweer ln de gelederen. Gelijk met mis aan hout-blazers voelbaar.
het vaandel ontving overste BoJos Woldendorp zong de
reel een fraai bewerkte oorkon- sopraan-partij en zij deed
dit voorde, waarvan de tekst luidt:
treffelijk. Het was een genot
te
„Deze oorkonde wordt aangebo- luisteren *aar de aria „Rejolce
den aan jhr. W. Boreel, luitenant- greatly". Coleratuur en' rhythme
kolonel der Infanterie," commanwaren vlekkeloos. Prachtig was
dant van de stadswacht-Soeraba- ce voordracht in „I nów that
ja, ter herinnering aan de plechti- mv Redeemer llveth" en ln
de
ge uitreiking van het
vaandrl,
ekende arla u God be
forus"
saamsymbool van harmonische
Ri e
hoorigheid en corpsgeest, waaronhel, de alt, was geder wH stadswachters ons zullen handicapt door de lage ligging van
waardoor klank en
vereenlgen, door de officieren, onuüir PSF van
haar mooi gederofficieren en manschappen, le- uitdrukking
nle vold °ende tot hun recht
den van de stadswacht-Soerabaja". u
konden komen. De aria „He was
Soerabaia 10 Mei 1941.
Toespraak van den commandant. desplsed and rejected" leed hiermooi zong
ze de aria
Hierop hield overste Boreel onder;
„How beautlful are the feet."
de volgende toespraak
_De tenor, de heer w. de
„Dames en Heeren,
d bu ee r d?< en men had
Ik moge U allen van harte welZ
dit debuut
lichter gemaakt
kom heeten en U dank zeggen hem
voor Uw aanwezigheid bij
deze door coupures ln zijn part» aan
HU ls de gelükklge bevaandeloverdracht,
welke zulk
een belangrijk moment vormt in zitter van een mooi tenorgeluid.
OP
n
M essiaK met
de geschiedenis der
totstandko- „Comfort
rnmfnrf ye my people"
ming
van
en dit
de stadswacht-Soez eer K°ed. WH hopen
h.m
Krootere par
Zooals U bekend zal zlln, ls de
.
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Evenals op alle andere kantoren
werd Zaterdag het personeel van

het gouverneurskantoor in
een
toespraak herinnerd aan den dag.
10 Mei
precies een jaar geleden
1940, toen de Nazi-horden ons vredig moederland overvielen. Bij afwezigheid van den gouverneur van
Oost-Java, die de ministers op hun
tournée vergezelden, werd deze
toespraak om 12.25 uur gehouden
door den resident van Soerabala,
mr. C. C. J. Maassen, die
dn de hall van het gouvemeurskantoor het aldaar verzamelde volledige personeel ongeveer als volgt
—

toesprak:
„Een jaar geleden, op

ditzelfde

beuur, bereikte Soerahala het
richt, dat de Duitsche millioenenlegers zich op ons klein en vredig
Nederland gestort hadden.
Sterk door een lang leven gewijd aan den dienst van waarheid,
gerechtigheid,
naastenliefde en
vaardigde Hare Majesteit de Koningin haar onvergetelijke proclamatie uit.
Met bittere fierheid kunnen wij
getuigen, dat het volk van Nederland getrouwelijk aan haar schoon
bevel gehoor gegeven heeft, doch
dat een verpletterende overmacht
den
en eerlooze strijdmethoden

Nederlandschen weerstand tot vijf
dasren hebben beperkt.
Vilf dagen, waarin ledfte Nederlander zijn plicht deed op de plaats

waar hij gesteld werd, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave, waartoe
stelt.
een rein geweten in staat
Na ln het kort dien harden, ongelijken strijd te hebben gememovoor
reerd. ging spr. voort: ~Eneigenons, die tot heden voor het
lijke oorlogsgeweld gespaard bleven, geldt nog steeds en onverzwakt
het bevel van Hare Majesteit de
Koningin, van Haar die in het geteisterde Engeland Haren Koninklijken plicht doet om te blijven eetulgen van het groote kleine volk,
dat meer dan eenlge andere groote
natie steeds de waarheid en de gerechtheid lief had.
Dames en Heeren. Heden ls het
Koninkrijk een Jaar in oorlog. Deze
oorlog zal nog lang duren, zal nog

veel tegenslagen brengen, ernstiger
wellicht dan die der laatste weken.
rekenWij moeten ons daarvanschap geven. Zeide niet Hare Majesteit de Koningin ons reeds vóór
drie Jaar:
~Het is onze plicht de werkelijkheid niet te verbloemen, maar haar
te zien zooals zij Is en wat zij medebrengt onvervaard en kloek aan te
durven en met groot, sterk vertroude kowen en opgeheven hoofde gaan.'
mende tijden tegemoet te
Wanneer wij dit doen" weten wi]
dat, welke gevaren ook nog komen,
deze oorlog door ons gewonnen
wordt, omdat het licht wint van de
duisternis, gerechtigheid van onrecht, waarheid van leugen, God
van den Duivel. Want onze zaak ls
een gerechte zaak; ons geweten als
Staat, als Koninkrijk, is zuiver. Ons
Koninkrijk zocht zijn veroveringpn
alleen op het gebied van den geest
en in de Zuiderzee en stond steeds
moedig op de bres voor vrede en

gerechtigheid.

Daarom, dames en heeren. wat er
ook gebeure, laten wij onzen plicht
doen, met die innerlijke rust en
overgave, waartoe een rein geweten ln staat stelt.
Ten teeken, dat pij met mij dit
aan Hare Majesteit de Koningin belooft, verzoek ik U met mij aan te
heffen een driewerf: „LEVE DE
KONINGIN".

Britsch-Indische

loyaliteit.

Door den heer K u n d a n T. D.
werd namens de Brltsch-Indischc
gemeenschap te Soerabala op 10 aanbieding van dit vaandel mogeMei het volgende telegram aan de lijk geworden dankzij het Initiatief
ministers en den Gouverneur van en de vrijwillige bijdragen van de
leden van onzo stadswacht. Ik wil
Oost-Java gezonden.
hierbij memoreeren, dat ook van
„ALL BRITISH INDIANS
de, zijde van de Covim, bU monde
RENEW
AND
PLEDGE
van de presidente, mevrouw van
THEIR UNFLINOHING DEder Plas, op 20 Maart J.l. het aanVOTION,
INDOMITABLE
bod werd ontvangen, om voor de
SINCERE
FAITHFULNESS.
stacswacht Soerabaia .een vaanLOYALTY TOWARDS HER
del te doen vervaardigen; op dat
tlidstip was het vaandel, dat zooMAJESTYQUEEN WILHELjuist
FAMILY,
ROYAL
is overgedragen, echter
MINA.
reeds ln bewerking, zoodat
DUTOH GOVERNMENT, MIhet
aanbod moest worden afgeslagen.
NISTERS AND REPRESENDe geste van de Soerabalasche daTATIVES. THEY HOLD INmes hebben wij daarom niet minTHAT
VINOIBLE FAITH
der od prijs gesteld.
GREAT BRITAIN AND ALOfficieren, onderofficieren, briLIES WILL HAVE A GRAND
gadiers en soldaten, leden van de
VICTORY AND HOLLAND
stadswacht-Soerabaia. Ik moge U
RH ALL SURELY RISE
Aherinneren aan den 11 den NovemO-AIN. LONG LIVE
THE ber 1910, den dag. waarop
de
QUEEN.
stadswacht Soerabai® voor het
-
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De bas.de heer Rinks

bfeii
hl/f

zone
waaruit
voldoende

6

ie *

P
had kunnen voorbereiden.
Dit
moelUlke
searia's,
die
rieuze studie vragen.
ware
Beter
a nen hem de aria ..Thr
tu J
a ? walked ln darkness"
RS2P&»
tni7ri?K.»«ï,£ z ?s biedtdle en een
colerawel moo
«Vï
i!ïfi
ste bas-aria uit het geheele werk
conc ert werd geopend en
gesloten met een kort woord van
ds .«,? cke nhausen.
WU vernemen, dat de opbrengst
van den avond ongeveer
1800 gulden bedraagt en dus ook financieel
een succes geworden ls. The Messlah van 10 Mei 1041 vormt een
mooie bladzijde ln de geschiede-SH!J* het Soerabalasch Muziek
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Telefoon 2894 Zuid
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Het adres

Drama

| Koopt uurwerken bij den vakman,

Sensatie

llelienduurn:

Dagelijks matlnée en vooravond'
concert door ensemble JULIEN
FOORMAN.

Julia». Boulevard 14-15-

Episo

Piccolo Club!

Bar en Dancing.
Tabarlns
Bar as Dan&nc.

voor waterdichte Horloges.
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14 cM. lang met verschillende tuitjes voor
het garnéeren van taarten en gebakjes. Geheel uit zuiver aluminium. Het geheel in
een keurig doosje met
voorbeelden.

vrouwen

••

;
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Vijand No.

3:

GASSEN

Geen oorlogsgas, maar gassen en dampen afkpmstig
uit kalis, riolen, kraters, fabrieksschoorstenen, van algewerkte olie- en benzinedampen etc. etc. Onzichtbare
vijanden, die trachten met hun schadelijke invloeden

o
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Per direct:
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KAMERS
MODERN GEMEUBILEERDE
buitenshuis.
Levert lunch men diner

.

_

WÊ■■■■■VfVnTTl^HHßi

Alleen een betrouwbare verl kan re daartegen
|| behoeden: P.A.R. verl! Het beste fabrikaat voor dit
Vraagt onze speciaale verve» bestand
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SEMARANG
MAKASSER I
Oudstadhuis-str. 11
Passar-str. 38 %
Alleenvertegenwoordiger voor Nederlandsch-Oost-Indlë |
LEVERANCIERS van: Weefgarens, Weefmachlnes en alle 1
soorten onderdeelen voor Textielfabrieken.
I
Enshu Sakamoto's: Patent Weefmachlnes,
I
Patent hooge snelheid Scheermolens, %
Patent allernieuwste hooge productie /

SOERABAJA
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1

Tepekong-str.

%

i
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6051
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Het Agentschap

f

van'het

Copsmachines.
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Soerabaiasch Handelsblad
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N.V.Dagblad„DeMalanger"
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KAJOETANGAN 10-12
Telt. Ml. 800

SPAARKASDEELNAME

U BIRIIKT IR WAT Mll

Billijke Premien en
Gunstige Voorwaarden

i

1

LEVENSVERZEKERING

0A HIT OINIS IN ZIK

%

TSUDAKOMA's: Weefmachlnes voor Kunstzijde.
{
HiTACHFs: Motoren, schakelaars en dergelijke.
1
YAMADA's: Diverse verschillende soorten Dobbys.
I
IWYK's: Breimachines.
1
MAEDA's: Afwerking-machines en andere Textlelmachlnes I

1

te MAIANG:

17

door

belanghebbenden
het
Textielbedrijf
ln
houden wij ons voor het verstrekken van lnllchtlngen steeds aanbevolen. Vraagt ons prospectus!
Voor
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ONZE VERTEGENWOORDIGERS ZUILEN U

GAARNE INLICHTEN
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en VrijtUtg: BLIKVANGERS
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Hierin ontvingen wij een
geheel nieuw assortiment in
vlottf» modellen, met Heksluitingen "en met swing-rokken.
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NIEUWE ONTMOETING IN PARIJS..
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Handel

en

onderdistricten van

Financiën

het regentschap

Engeland’s export

condowoso.
Epidemieën van avitaminosen Oi
ondervoeding werden 'niet gemeld o.
geconstateerd-

practiscn
De kedeleprijzen bleven
onveranderd; de kedele-opkoophandel

was van weinig belang.

De maisprijzen toonden in verslagkwartaal aanvankelijk een stijging,
doch daalden bi) het afkomen van den

oogst.
Zoutdeblet.
De toename van het debiet in he*

regentschap Banjoewangi houdt ver-i
band met de uitbreiding van het aantal zoutverkoopplaatsen. Voor die in
het regentschap Panaroekan kan de |
afname van den clandestien zoutaanmaak als een der voornaamste redenen worden vermeld.
De fluctuatie in het debiet van los
fout houdt verband met de meerdere
ol mindere viSthvangst.
Oplumdebiet.
De daling van het debiet is in het
den
algemeen toe te schrijven aan
minder gunstigen toestand van den

kleinhandel.

Volkscredletwezen-

De cijfers van de A.V.B. worden
beïnvloed door de huidige tijdsomstandigheden, en welke dan ook tot
grootere voorzichtigheid bij het uitleenen manen.
In het bijzonder geldt zulks voor de
kantoren Bondowoso en Djember ln
verband met het uitvallen van de tabakscultuur, hetgeen o.m. een stijging
van den achterstand tengevolge heelt
gehad.
De stijging in den achterstand in
de weinig termijnige desa-leeningen
van het kantoor te Banjoewangi, ls
hoofdzakelijk toe te schrijven aan de
bij dat kantoor gepleegde fraudes.
De meerdere uitleening bij de desabanken in verslagkwartaal, vergeleken bij het voorafgaande kwartaal ls
een gevolg van de sluiting der instellingen gedurende 14 dagen met de
betreft
Garebeg Poeasa. Voor wat
de desaloemboengs, daalden in verslagkwartaal de uitleeningen in vergelijking met het voorafgaand kwartaal doordat ln laatstgenoemd kwartaal bereids het grootste deel van het
bedrijfskapitaal was uitgegeven. De
achterstand bij de schuldbevrijdingsleenlngen in het regentschap Banjoewangi blijft zich in stijgende lijn bewegen; maatregelen zijn getroffen om
met medewerking van het Binnenlandsch Bestuur,
den achterstand
terug te brengenPandhuizen.
Bij vergelijking met het overeenkomstige kwartaal van het vorig Jaar
valt op dat in tegenstelling met de
overige regentschappen in
verslagkwartaal het lossingssurplus in de
regentschappen Bondowoso en Djember, dus in de tabaksstreek dezer residentie, gunstiger is. Tegenover dit
feit staat dat alleen ln genoemde regentschappen de inbreng in verslagkwartaal lager was dan in het overeenkomstig kwartaal, v.z.v. de pandhuiscijfers als een welvaarts-indice
mogen worden aangemerkt, wordt
vermoed dat uit de afwijkende cijfers
van de pandhuizen in de regentschappen Bondowoso en Djember geconcludeerd moet worden dat in verband
met den minder gunstigen economischen toestand ln die regentschappen
in verslagkwartaal, vergeleken bij
het overeenkomstige kwartaal van
het vorig Jaar in verslagkwartaal door
de bevolking aldaar minder pandhulscrediet gewenscht wordt.
Conclusie.
In de regentschappen Bondowoso
en Djember is de economische toestand achteruit gegaan tengevolge
van het achterwege blijven van een
aanplant van naoogsttabak en de lage prijzen, welke
voor krosoktabak
werden gemaakt; deze achteruitgang
doet zich meer ln het bijzonder kennen door geldschaarschte. Als lichtpunt kan, ln het bijzonder wat betreft het regentschap Bondowoso, gewezen worden op den overvloedigen
malsoogst.
In de regentschappen Panaroekan
en Banjoewangi bleef de economische
toestand bevredigend en was vrijwel
gelijk aan die ln het overeenkomstige
kwartaal van 1940.
Een gunstige uitzondering vormen
de droge gebieden der districten
Soemberwaroe en Sltoebondo, waar
werd voortgegaan met het beschikbaarstellen van zaadmateriaal en het

uitvoeren van reliefworksIn verband met de bevredigende
oogstbeschotten wekt de
voedselsituatie geen zorgen. Een uitzondering
vormt een belangrijk deel van OostPanaroekan, alwaar het beschot van
den lsten malsaanplant slecht tot
minder dan normaal was; de voedsel-

situatie ln die streek verelscht daarom nauwlettend aandacht doch geeft
voorshands nog geen aanleiding tot
het treffen van voorzieningen.

Xnheemsche

landbouw,

a. P a d 1.
De Westmoessonpadl kwam tegen
ultimo Maart geheel tot stand. De
vooruitzichten van den aanplant zijn
ln het algemeen normaal tot zeer
goed; wederom kan een mooie padleoogst verwacht worden.
maand Maart had reeds
In de
oogst plaats; nl. van de vroegere pa-

®

gestegen.

Bij het aanmerken van het aantal
diefstallen als welvaartsindice dient
steeds J een • groote reserve ln acht te
worden
genomen,
aangezien de
schommelingen in die cijfers niet weinig beïnvloed werden door de v meer
of mindere aandacht die aan; het
rapporteeren van diefstallen wordt
besteed zoomede het incidenteel op-;
vatten van beroepsdieven die een geheele reeks van diefstallen op hun geweten hebben, welke, alhoewel tot de
den Landraad becompetentie van
hoorend, vaak diefstallen van goederen van geringe waarde betreffen,
ten dezen vormen de
Een pendant
geboorte- en
sterftecijfers, waarbij
daling en stijging ook zeer sterk beïnvloed worden door het meer of minder geregeld aandringen op een mlnitieuzer rapportage.

„De
moet gericht zijn op de concentratie der productie in een fedie conr ine er aantal fabrieken,
fabrieken
tinu doorwerken. Deze
te
leveren
zijn
moeten ln staat

•

wat benoodigd fa voor Regeerlngsmogeiyken
orders en voor zoo groot
de
minimale
voor
uitvoer zoomede
bevolking,
onze
behoeften van

tezelfder tijd de good-will
behouden moet blijven van de faterwijl

De

vlaggemasten

van

ontvangt.

„

.

.

,

.

.

„

Wanneer zal hij toehappen?
■

net

2.6% en 2 5%.

van de sterfte wer(
•venwel waargenomen ln de regentBanjoewangl
(1.4%) er
schappen
DJember (0.7%). Ten opzichte van hel
le kwartaal 1940 ls de sterfte ln alle
wat gestegen, hel
regentschappen
meest ln het regentschap Panarockar
<2.5%), het minst ln het regentschap
Bondowoso (0.6%), Banjoewangl er
DJember respectievelijk 2.2% en 1.3%
De geboorte ls over de heele residentie gemiddeld iets gedaald (0.9%) er
wel ten gevolge van de daling ln d«
Een daling

.

(Nadruk verboden).

„

„

3V4% Batavia 1937 C

Desalniettemin

Handel en verkeer.
In den loop van Januari 1941 ginLonden.
en de huidenprijzen niet onbelangijk omhoog. In Februari d.o.v. zakten
Londen, 10 Mei (Reuter). De 75 milie prijzen ln om ln Maart 1941 welioen
pond, sterling aan schatkistbilierom te stijgen tot het niveau van
jetten. welke werd aangeboden, werd
anuari Jl. In verband hiermede troktoegewezen
tegen den middenkoers
en de veepriJzen eveneens aan. voor0.17
pond
pence procent, tegen
van
stieren
1
voor uitvoti
.l voor zware

Gezondheidstoestand.

.

„

Beursoverzichten

De algemeene gezondheidstoestan
«•an de residentie Besoekl kan ln ht
gunstig genoem
le kwartaal 1941
worden, hoewel iets minder gunstl
ian ln het 4e kwartaal
1940. Hc
iterftecijfer van de heele resldentl
[17.2%) was ln vergelijking met he
le kwartaal
1940: 0.3% hooger e:
..2% hooger dan de gelijknamige pe
■iode ln 1940. De zeer lichte stijgïn
en opzichte van het 4e kwartaal 194
«>mt op rekening van de regent
ichappen Bondowoso en Panaroekai
vaar de sterfte respectievelijk stee

Deze uitgebreide faciliteiten
van
het Regeeringsverzekerlngsplan kunnen niet anders beschouwd worden
Van de Banken te Soerabala.
dan als een poging om fabrikanten
d.d. 12 Mei. ln het Vereenigd Koninkrijk te steuri' en zicht Londen
ƒ 7,ö4
nen en aan te moedigen om hun uitvoerhandel tot
het maximum
te
TT en zicht Zuld-Atrlka
7,64
TT en zicht Australië
handhaven. Het zenden van ultvoer6.13
TT en zicht New-York/
producten naar
de
belangrijkste
San Franclsco
1.89H mamen is eveneens een voornaam
IT en zicht Zürlch
45
onderdeel van het plan, vooral waar
TT en zicht Singapore
grondstoffen,
89 H het probleem
van
zooals staal, bestaat In dit verband
TT en zicht Japan
45
heeft de Voorzitter van de Board of
TT en zicht Bombay/Calcutta/
Rangoon
67 VS Trade kortgeleden opgemerkt:
rT en zicht Bangkok
71
„IVij hebben nog steeds de midTT en zicht Manlla
85
TT en zicht Hongkong
48%
delen en de werkkrachten om een
TT en zicht Shanghai
11%
uitvoerhandel
te
TT en zicht Amoy
11% behoorlijken
handhaven
TT en zicht Foochow/Swatow
en
moeten
een
wty
11%
Chin. nat. Dtilar
scherp
onderscheid maken
tusop Hongkong
114
schen geboden voorzichtigheid en
een politiek, die voorziet ln de bePRODUCTEN-INDEX.
hoeften van onze afnemers, onze
8 Mei
9 Mei
Heden
handelsbetrekkngen voor na
den
181.6
181.7
Vorige dag
181.6
181.6
en
oorlog handhaaft
ons van
de
Vier weken geleden
182.1
deviezen
voorziet."
noodige
weken
geleden
52
172.8
173.7
Basis 18 September 1931.
VERKOOPKOERSEN.

mag uit de diefst alcijfers geconcludeerd worden dat
de economische toestand in verslagkwartaal ongunstiger was dan ln het
van het
overeenkomstige kwartaal
vorig jaar en het voorafgaande kwartaal, hetgeen ten opzichte van laatstgenoemd kwartaal als normaal mag
aangezien ln
worden aangemerkt,
verslagkwartaal de patjeklik viel. Het
percentage tot klaarheid gebrachte
Veeteelt.
De gezondheidstoestand
van den diefstallen blijft bevredigend tot goed
eestapel was in het algemeen vr'J en laat een stijging zien.
unstig te noemen. Voedsel was over-lin ruime mate voorhanden. De
lacht van runderen, buffels en varens liep
wederom achteruit.
De
lacht van geiten en schapen nam toe,

nn

be^f

_

laats.

Dit bedrUl
Bandjarmasin.
chijnt de moeite wel te loonen. Oorpronkelijk waren er slechts 2 exporeurs, thans &• In het begin van dit
aar was de vrachtprijs PanaroekanJandjarmasin ƒ 6.50 voor een rune
:n ƒ 250 voor een schaap of geit. Ir
rerband met het betere weer zijn d<
jrljzen ingezakt . tot respectievelijl
' 3.50 en ƒ 150.
De Invoer van Maloera en omliggende eilanden te Pa
ïaroekan en Kalboet liep terug, het
;een telken Jare, ln het begin van he
aar, het geval ls. De uitvoer nan
selangrljk toe.
Zee en b 1
envisscheri!
In het regentschap Panaroekai
n:as de vlschvangst ln verslagkwar
.aal van weinig beteekenisIn het regentschap BanJoewanj
werd meer visch gevangen, vnl. la
lang, welke tot plndang, gereh, e:
saloer (gezouten visch)
werd ver
werkt, bestemd voor den uitvoer.

die gesloten zijn."

han.
De opvatting, die in zekere"*
a
schijnt te
een
deze concentratie van productie
10/5
,9/5
New-York,
in den
teweegbrengen
zal
teru?gang
Zwarte Lampong-pepcv:
daar
7.63
uitvoer kan worden
7.45
Mei
doeleinden
de
voornaamste
7.63
van
7.49
een
Juli
den
7.68
van het plan is om ren.
I.KSeptember
.Die faVast.
voer te stimule
Vast.
brikanten, wier totale productie voor
voor
was
New-York, 10 Mei. een groot deel bestemd
Katoen.
worden
zullen
beschouwd
uitvoer,"
Mei-verscheping
Middenkwaliteit
zullen
als beschermde firma's; zij
12.39.
volle productie-capavoortgaan op
Zeer prijshoudend.
citeit te werken en jiit te voeren en
zullen bovendien recht krijgen op de
Rio Koffie.
levering van die benoodigdheden, die
10/5
9/5
New-York,
vroeger betrokken werden van an6.40
6.58
Mei
ultNominaal. Prljsh. dere firma's met een kleinere
voercapaciteit.
j
Londen, 9 Mei.
Zilver.
Een verder bewijs van de bedoeling
d. Forward 23& d.
Cash
de Regeering om den uitvoer op
van
Te verwaarloozen aankoopen werte houden kan gevonden worpeil
aanbod,
dat
ln
den opgevangen door
de faciliteiten, die aan de exin
den
de markt aanwezig was. De tendenz
Dorteurs
van het Vereenigd Koninkwas prijshoudend ook na officieele
worden wat betreft de
geboden
rijk
er
vaststelling der koersen, doch
werBegoederen.
hunner
verzekering
den geen zaken gedaan.
zee-verzekering
gewone
halve de
10/5 wordt thans toegestaan een verzeBombay,
9/5
welke
Cash
62/10
62/11 kering vóór het verschepen,
exporteur
dat
een
beteekent.
dus
Verrek. 21 Mei
rs. 62/10
62/11
inVerrek. 20 Juni
as. 62/10
62/12 schadeloos gesteld zal worden,
markt
is
geen
beschikbaar
dien
er
Stil.
Prljsh.
als de goederen gereed zijn, terwijl er
New-York, 9 Mei. ook een dekking mogelijk is tegen
De officieele prijs bdroeg 34? i het risico van een verhooging van
dollarcent per oz.
de zee- en molest-verzekeringspremles
en vrachtprijzen tusschen het tijdTin.
Londen, 8 Mei. stip, dat de order geboekt wordt en
Prompt £ 270V4 vraag, £
271 de aflevering der goederen. Exporteurs zijn eveneens gedekt tegen onaanbod.
Lev. 3 mnd. £ 267 U vraag, £ 267'/j voorziene verliezen ten gevolge van
overscheping en het niet doorgaan
aanbod.
c. q. afbreken van de reis.
Tarwe.
Chlcago, 10 Mei.
beEr zijn thans all-ln polissen
Dec.-verscheping 97% dollarcents schikbaar.
die
den
exporteur
ln
lager per bushel.
stellen
zich
met
één
te
polis
staat
Nauwelijks prijshoudend.
elke
risico
dekken-tegen
mogelijke
y''- :
het tijdstip, dat de order geMaïs.
Chlcago, 10 Mei. vanaf
boekt wordt tot
aan het moment,
Levering Mei 7214.
betaling
dat
voor de goederen
hij
Vast.

;

laar

brieken,

10-Mei-plechtigheden te Batavia.

de

delskringen

f. Katjang t a n a h.
De belangstelling voor de katjang
tanahcultuur nam geleidelik toe. En
kele aanplantingen op tegalan kwa
men reeds tot stand.
Europeesche landbouw
a. Suiker.
Hier en daar, voornamelijk in he
district Pradjekan, werd reeds begon
nen met de grondbewerking voor dei
Alle suikerfabrieker
ai. aanplant.
hebben dit Jaar een lager productie'
aandeel dan het vorige Jaar, zoodat dl
aanplant dit Jaar ingekrompen moe
wordenb. Tabak.
pe toestand van de tabakscultuu:
bleef onveranderd en slecht.
c. Koffie.
koffiefonds kondei
Dank zij het
de prijzen zoowel van de ondernemings- als van de bevolkingskoffii
op hooger peil blijven. De prijs be
droeg tusschen ƒ 21.— en ƒ 24.— pel
100 kg, tegen ƒ 17.50 in 1940De verwachtingen voor den oogs'
1941 zün echten ongunstig.
d. Rubber.
De economische toestand van d<
-übbercultuur blijft gunstig.
Pasarretributies,
a. Gewone pasars.
Ook de daling der pasarretributies
rijzen, beschouwd in verband met de
indere reeds geschetste Indicaties, op
:en achteruitgang van den economlichen toestand der bevolking,
b- Veepasar s."?£-<3ftpW§l
De dalingen zijn v.z.v. valt na te
;aan toe te schrijven aan eensdeels
Ie behoefte aan vee voor de sawahmen niet tot
>ewerking waardoor
erkoop daarvan geneigd is, anderleels aan dezelfde oorzaken die tot
laling der gewone pasarretributies
lebben geleid.
Indonesische handel
n nijverheid.
In het regentschap Bondowoso viel
en opleving van de batiknijverheil
n het bamboevlechtwerk te constaeeren.
Producte n pri)zen.
bewoog zich om en
De padiprijs
ets boven den richtprijs.
De padiopkoop was in het algemeen
log van weinig beteekenis; tegen ulimo Maart werd zij plaatselijk iets
svendiger.
De prijs loco rijstpellerij bedroeg de
00 kg- voor padi boeloe ƒ 3.35 &
350 (oude voorraad).
De opkoopprijs in de desa voor de
adl van den nieuwen oogst bedroeg
3.20 4 ƒ 3.70 tegen ƒ 2.80 k ƒ 3.40 in
940.
had
niet
Kedelee-opkoophandel
De maisopkoophandel was levendig.
Fa een stijging ln de maand Jai.uatl
aaide deze ln de daaropvolgende
nee maanden- De prijs in de maand
anuari bedroeg ƒ 3.25 tqt f 3.60 de
00 kg., in Februari ƒ 2.40 tot ƒ 350
n in Maart ƒ 2.60 tot ƒ 3.50. De prijen in het voorgaande Jaar warea
ngeveer hetzelfde.
De copraprijs daalde van ƒ 5-50. de
00 kg. in Januari 1941 tot ƒ 4.70 ln
'ebruari en Maart 1941. De prijs ln
et voorgaande Jaar varieerde van
5.50 tot ƒ 4.80.

verhuis,

lingen

ten gronde-

dlaanplantlngen,
voornamelijk ln
Banjoewangi en Noord-Bondowoso;
de opbrengsten waren goed.
Banjoewangl
De stand der p a d 1-g o g o was regentschappen
er
lr
!n het algemeen bevredigend tot nor- DJember. Gestegen ls de geboorte
de regentschappen Bondowoso (4.1%1
maal. Deze cultuur ls echter ln Been Panaroekan (0.9%).
soekl van zeer geringe beteekenisEpidemisch opflikkeren van mala.
b. Mals.
was
mei
rla
werd dit kwartaal niet vermeld
tegalan
op
eerste
mals
De
reer lichte vermeerdering vai
var
een
streken
Uitzondering ln de droge
Ooet-Panaroekan, tegen ultimo Maari malaria werd geconstateerd ln enkel
,

redevoeIn een van zijn laatstedeelde de
het
ln
of Tra de
Voorzitter van detot„Board
d
met betrekking
"°ïg( inverschillende
de
van
tieplannen
dustrieën in het Vereerrtgd KorünK;
rijk, onder meer het volgende mede.
politiek van de Regeering

Zooals door cijfers aangetoond, U
het aantal diefstallen ln verslagkwartaal, zoowel in vergelijking met hei
overeenkomstige
van het vorig Jaar
als met het voorafgaande kwartaal

de vorige week 1 pond 3.16 pence pCt.
De aanvragen voor schatkistbiljetten
liepen terug van 177 tot 160 miüioen
pond sterling en discontohulzen verkregen, door de biedingen iets te verhoogen, 40 procent van de aanvragen,
tegen
de vorige week 11 procent.
Daggeld was ruim.
Wallstreet opende onregelmatig.

4% Buitenzorg 1937
3% % Soerabaja 1937:
4% Credietbank
6% Pasir Randoe
5% Hot. „Preanser"
5% Grd. Hot. .Java"
4%% Des Indes
4tt Pandbr. NJ.Hyp.
Jav. Bank

Escompto

Lindeteves
Bdg. Kinine
E. M. N. I.
Sipcngi
A. I. M. E. M.
Zd. Bantam
Gebeo
Banjoemas
Sol. El. Mij.
Sumatra
Bali Lombok
Rembang
S. S. P. V.
Strooh. Vm.
Batavia Veem
Java Veem
Nikas
Ver. Prauwenv.

99
101
99
100
08
100
93 %
100 li
100Vi
100
232 234
8014 82 Vi

—

—

—

—

—

—

—

—

—

'

Stroohoedenveem

Tegal Pr. Veer

107%

—

—

—

—

70

—

—

105

—

—

—

—

,

75
75
190
115
240

.

Ver. Pr. Veren
145
70
Preanger Hot.
304
Goalpara ad ƒ 500
290
Tjidamar
100
105
Braat
70
Nieuw
Prauwenveer
407 li
Ijsfabrieken
220
Ver.
6
8
Idem pref.
220
PRODUCTENMARKT 12 MEI 1941.
Simpang Apotheek
30
105
Suiker. New-York seinde een
H5
NABEURSNOTEERING.
240
235
markt prijshou10 Mei. noteering van 84
dend.
80
84
185
Lindeteves
107',4
De locale markt en de consumptie
35
prijzen
blijven onveranderd.
*°
SUIKERNOTEERINGEN.
De
Nlvas
verkocht 535 tons Supe"«O
(Contract No. 4).
rieur aan consumptie suikers.
185
9/5
10/5
Koffie. De New-York markt was
Juli
0.82
0.84
93
vaster gestemd en noteerde 658.
Meer
Prijsh.
De plaatselijke markt ls prijshouprijsh.
90 I°°
dend
op ƒ 24.50 voor ready en ƒ24.25
140
voor OctyDecember levering export
I°°
Londen, 9 Mei. kwaliteit.
Rubber.
Sheets Spot
14%
14%
De markt ls echter stil en afdoe155
Sheets Juni
14U
14
ningen kwamen ons niet ter oore.
'0
Sheets Juli/Sept.
14
14%
Rubber. Londen was Zaterdag
Sheets OctyDec.
,S
14
14%
90
100
zooals gewoonlijk gesloten zoodat daar
Zeer stil.
78
dus geen noteêringen van binnen130
New-York: kwamen. New-York verbeterde *met
Rubbertermijnmarkt.
(noteeringen prime smoked sheets ?• tot een halve dollarcent. De T.T.
310
contract no. l B dollarcent per lb.). koersen op Londen en New-York zijn
360
400
onveranderd.
9/5
10/5
45
60
Mei
24.25
24.70
De markt voor Mei Soerabala leve100
Juli
23.97
24.45
stelde zich op 3754 voor sheets
ring
120
23.50
23.95
en 37 ct. voor crêpe. Het
■September
aanbod
85
October
23.39
23.85
blUft zeer schaars.
December
23.18
23.65
Januari
23.13
23.60
22.85
Maart
23.30
Zeer
Prysh.
prüsh.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,g!'—
'

Sol. El. MU. ad ƒ 500
Bali Lombok
Rembang
Sem. S. P. Veer

180

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_

3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,
—

—

—

—

—

—

110
125
■

—

—

—

—

60

Woning Mij.
Fuchs & Rens

—■

—

—

Basilam

—

—

—

Ardjoena

T.T.-NOTEERINGEN.

—

Londen,

—

—

NillmiJ

—

—

—

Ma is. Geel Soerabala Mei levering
72,— koopers.
Kapokpltten. Alle leveringen nominaal ƒ 2,—.
Gaplek. Onveranderd.
Gaplekmeel. Zonder zaken.
DJarakpitten, Solo kwaliteit volle standaard nominaal f 9,40.
Lamongan kwaliteit nominaal ƒ 9,10.
Kapok. Onveranderd.

ƒ

—

Bodjong datar
Boekitlawang
Dajeumanggoeng pref.
Gedeh
BEURS TE NEW-YORK.
Goalpara
8/5
9/5
10/5 Pasir Nangka
Cit. Berv. Com.
4% Pasir Randoe
4%
4%
6 Dollars Com.
Idem pref.
Prefered
61
60
60
Perbawatie
Shell Union
13% 14% 14% Sitlardja
Socony Vacuum
914
9*4
954
Standard Oil of
i
New Yersey
36?» 36',4 3614
Tldewater
lOex.d. 10
1014
Bethl. Steel
69% ex. d. 69% 71
Rep. Steel
17% 17% 18%
Un. St.. Steel
5353',4 54%
An. Copper
24% 24% 25%
noteeringen
Handelsvereeniging
Kenn. Oopper
33% 34
34%
Intern. Nickel
25
24% 25%
Soerabaia, 12 Mei.
South. Pacific
12% 12% 12%
Un. Pacific
80
80% 81%
Chrysler Corp,
56%
56% 58%
Oen. Motors
38%
38% 39%
S«,
Fondsen.
Hudson Motor
3
3
.3
«■3
«1
Curtiss Wright
8%
8%
8%
Doug. Aircraft
67
66
67%
Un. Aircraft
38
38% 39
81'4
3%'N.1. 1937
Dup. de Nem.
140% 140
141
1937
90%
9114
N.
I.
A
■
3%
Gen. Electric
28% 29 '29 4% Bandoeng 1936
101
Stand. Brands
5%
5%
5%
—
101
Corp. Trust
2.29 47c Batavia 1937 A
2.27
2.27
Batavia
99
3%%
19378
PrUsh. Prijsh. Vast. 314% Batavia 19370
99
Dow Jonea' Averages:
Buitenzorg
4%
1937
101
Industrials
116.34 116.46 117.54 4% Oost Java
101
1937
Rallways
28.99 29.00 2931
101
Semarang
4%
Utilities
17.43
1731 17.41
101
De omzet bedroeg op 10 Mei 380.000 4% Soerabaia 1936
99
3%% Soerabaia 1937
aandeelen.
4% Cred.bk. ad ƒ 800
#9%
100
4%%-Des Indes
4% N. I. Hyp.
100%
Jav. Bank
236
Idem ad ƒ 500
234 236
Escompto
83
Batavia, 12 Mei. Lindeteves
18314
Afg.Vraaß.Aaw». Bdg. t Kinine
407%
'
TT
1935
Idem adv/ €00314% IXi.
98
99
407%
3% Ili. 1937
6
E. M. N. I.
91
3% Ï.l>. 1937
—
91
s
9iij Slpongl
4% Bandoeng 1936A
Zuid Bantam
101
100 no
4% Batavia 1937 A —
101
Nimet
101%. 101 102
3V4% Batavia 19378 09
• Banjoemu
80
85
—

—

—

7.58

Londen—Batavia
Londen—N.-York

9 en 10 Mei.
7.62 (ottj

4.02u H 4.03V4

Londen—Shanghai
Londen—Bombay
Londen—Hongkong
Londen—Singapore
Londen—Japan

0/3

/„

en 0/37

1/6V»

u

l/3V a
2/4»/„
1/2 Vi

—

—

—

£1°

—

—

—

—

—

I

Ncord-Bondowoso.

hierdoor
worden beïnvloed.

bou kunnen

normaal.
Criminaliteit.

•

Engeland

;ens de vraag doen rijzen,
,erre de Brltsche export

was.

I

Algemeene b e s c h r y
ving.
a. Weersgesteldheid er
regenval.
Het weer in het afgeloopen kwartaal werd gekenmerkt door een drogt
periode in de maand Februari, waarvan echter slechts weinig nadeellge
gevolgen werden ondervonden, aangezien in de maand Maart de regenval overvloedig wasb. Natuurrampen....
c. Aanplant voedingsgewassen.
De sub a bedoelde nadeellge gevolgen bleven beperkt tot de maisaanplantingen in het Oostelijke gedeeltt
van het regentschap Pauaroekaii; at
stand van dezen aanplant
varieert
van slecht tat minder dan normaal.
d. Ziekten en plagen
De schade door rupsen veroorzaakt
zoowel aan sawahpadi als aan tegalanmais, hoewel ernstiger dan iu
voorafgaande Jaren, droeg toch een
plaatselijk karakter en verdween tegen het einde van verslagkwartaal van
zelf. Voorts werden onder leiding van
Landbouwvoorlichtingsdiensv
den
maatregelen getroffen ter beperking
van deze plaag.
De rattenplaag in het regentschap
Banjoewangi was van geringe beteekenis.
e- P r 1) s v e r 1 o o p.
De pacüprijs bleef steeas op peil en
bewoog zien soms tot boven den richtprijs.
De padiopkoop was in verslagkwaitaal nog van geringe beteekenis, doch
werd in de tweede helft van Maart
en
iets levendiger ln Banjoewangi

van:

productie concentratie

met

»
leemt ten aeralen vante lande wel
hier
hebben,ook
rie

I 1

(Van omen correspondent).

geheel afgeoogst. De opbrengsten ; waren normaal tot goed.
•In Oost-Panaroekan was de stand
m het algemeen slecht tot minder dan
normaal. De opbrengsten
de
reeds afgeoogste aanplantingen waren
m het algemeen onbevredigend tot
slecht.
de
In Noord-Banjoewangl
opbrengsten beter, hoewel ln het algemeen minder dan het vorig Jaar.
De afgeoogste tegalans .werden opvoor den 2en malsnieuw bewerkt
deze
aanplant. Verscheidene van
aanplautingen kwameti reeds tot
stand.
c. T a b a kMen zag nog weinig tabakskweekbeddfii voor den vooroogst van tabak,
üe belangstelling hiervoor Is tot dusver veel minder dan in het voorgaan, de Jaar.
d. K e d e 1 e e.
Vele kedeleeaanplantingen. op tegalan voor
de zaadwinning kwamen
reeds tot stand. De animo. voor de
kedelee bleef groot.
e. C a s s a v e.
De stand van de cassaveaanplan
tingen was in het algemeen goed. Al
leen ln de droge streken van Oost
Panaroekan gingen vele jonge aan
plantingen als gevolg van de droogt

verband

De maatregelen, welke

i

Betref ende deresidentie Besoeki over het 1ekwartaal 1941.

.

Economisch verslag

In

Besmettelijke zielften volgens d.
Epidemie-ordonnantie speelden geei.
rol van eenige beteekenis voor het algemeene beeld vaif de volksgezondheid,
in, alle agentschappen, behalve üt
Panaroekan werd wat meer typhiu
waargenomen, dan normaal het vevai
is; tegen het eind#v*i het le kwartaal
de toestand practlsch weer

9/5

Slot N.-York—Londen

Slot N.-York—Par«s

Slot N.-York—Japan

4.031*
2.29

.23.48

10/5
4.03 U
2.29
23.48

—

—

—

—

—

—

Rubber pl. Inv. Trust
War Loan 2W%

8/5

9/5

24/7\i 24/9
103u/ u 103Ti
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Bataviasche koersen
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Sheets Spot
Sheets Mei
Sheets Juli/Sept.
Sheets OctyDec.

—

N. V. Cultuur Maatschappij „Pasir Nangka"

Singapore, g Mei.

4014
40%
38%
36'4

Sheets f.o.b. Mei

Thee.
Onderneming „Pasir Nangka":

Sheets Spot

Sheets Juli/Sept.

24%
24%

24%

K,na:

Stil.'

23

24%

«*r-'23%

Londen,
Goutr-ln,staven fijn■ per ons'troy
open marktprijs 8/8/0.
reprr.
Londen, 7 • Met
Zwarte Slngapore-peper OctyNov.
ongenoteerd.
Witte
Muntok-peper
Nov./December 10% aanbod/ Zwarte
Lampong-peper NovyDec. 7 aanbod
GoucL

9 Mei;

HflBM

Jan. t/m

AprU 1941.
hkg.

135.418
147.123

648041
633 808

282541

1.181.849

kg.

kff

49.365

159 085

'I CENTRAAL GENOOTSCHAP voor KIHDERHERSTELLINGS- en VACANTIE- KOLONIES in N. I.

zendt het geheels

_

New-York, 9 Mei.
23%
24%

Manggoe":

Onderneming „Blntang":

—

24%

April 1941
hkg.

Totaal

New-York, 10. Mei.

25%

.Xeuwl

»

Singapore, 10 Mei (Opening);
Sheets Spot
40%
Sheets Juni
40%
Sheets Juli/Sept.
38%
Sheets OctyDec.
3674
Sheets f.o.b. Mei
41's
Blankets Mei/Juni
38%
Bark Mei/Juni
3314
Prijshoudend.
Crêpe Spot
Sheets Spot
Sheets Mei/Juni
Sheets Juli/Sept.
Vast.

Cultuur-producties
.......

41

Stil.

—

—

•

'

■uit
4
.

naar

jaar- door

awatte en tleke Underen
en vacantlehulzen te

de herstellingsoorden
MAtA NG en

SALATIGA.

hrt J»eratelllngsobrd:te-Malang en Salatlea
kunnen
1
!:kl lae *f D na
ooden
cue na ziekte voor geheele
herstelling opgenomen wor.
den. voor/ 22.50 permaand met vrij dotoen
Inlichtingen worden verstrekt door het „DA.
&

oSeiSddefde

die-.? 525

�

ScUnS

GELIJKSCH
en door de

-

BESTUUR- van de afdeellngen
Commissies van Toezicht dei
Kuionlehulzen te MALANG en SALATIGA

j

Ministerbezoek

Een

en.

10 Mei

-

herdenking

in Oost-Java

Maandag 12

3e I S.H.

Mei 1841.

fraaie overzichtsfoto, genomen tijdens de parade te Soerabaja op Zaterdagmorgen.

De ministers, even na aankomst in het badhotel Selecta. V.r.n.K
gouverneur van der Plas, minister van Kleffens, minister Weiter
en de heer de Kuyter de wuut.

De lanch in het badhotel Selecta. Aan de rechterhand van gouverneur van der Plas zit minister

Weiter.

In den zijtuin van Selecta werd even gepauseerd om van

De ministers,

het fraaie uitzicht te genieten.

gouverneur van der, Plas en eenige marine-autoriteiten tijdens de parade.

Het Soerabajasche

Roode

Kruis

De marine-commandant kolonel Koenraad houdt voor den aanvang

defileert

van de parade

voor de ministers.

Waarna

Mevrouw

van

naar

het

zwembad

Kleffens (tweede

van

van Selecta werd opgewandeld.

links)

temidden

van

de

Soerabajasche

Covim.

Het nieuws voor

degenen, die het Ochtendbladniet lazen
De strijd in Afrika

De situatie in Syrië

Benghazi aangevallen
Londen, 10 Mei (Reuter)
Volgens een communiqué van de Ad-

miraliteit hebben Britsche marine-

strijdkrachten Donderdag
vroeg
Benghazl aangevallen.
Treffers
werden waargenomen op schepen
aan de kade. Twee
viiandelüke

voorradenschepen, die de haven
naderden, werden
onderschept
en vernietigd. Een schip mat 3.000
ton, het andere, een munitieschip,
8.000 ton. Dit laatste ontplofte.

„Toeristen” Stroomen binnen; Italiaansche wapenstilstandscommissie or ganiseert spionnage
Londen, 11 Mei (Reuter). Een bericht uit Jeruzalem aan het A.F.I. meldt, dat 100 nazi-„toeristen" in
Syrië en Libanon gearriveerd zijn. Verwacht wordt, dat
dit «««tal gedurende de komende weken tot 500 zal
oploopen. Een en ander wordt geleid door den vroegeren Duitschen vice-consul te Beyroeth.

Cairo, 10 Mei (Reuter)
Een
Egypticommuniqué van het
sche ministerie van
defensie
vliegtuimeldt, dat vijandelijke
gen heden vroeg en tweeden aanval op de Suezkanaalzone onder-,
namen. De aangerichte schade is

Bergeret naar Algiers

Vichy, 10 Mei (Reuter). De Fransche staatssecretaris voot lacht- gt/ing.
vaart, generaal Bergeret, ls heden
Het opperbevel
gearriper vliegtuig te Algiers
veerd. Hij werd begroet door geneJeruzalem, 10 Mei (Reuter) Ofraal Weygand.
ficieel is bekendgemaakt, dat generaal Maitland-Wilson het bevel
Later vertrok generaal Bergeret over de Britsche strijdkrachten in
Pales''na en Trans-Jordanië heeft
naar Oran.
overgenomen. Hij voerde de Britsche troepen aan tijdens den strijd
in Lybië en Griekenland.
,

Door tusschenkomst van de Italiaansche wapenstilstandscommissie heeft in de mandaatgebieden wijdvertakte burgeren militaire spionnage plaats.

Aanval op Suez-kanaal

Het conflict in Irak

De aanvallen op Engeland

Een telegram

Groote actie tegen Londen

Pesjawar, 10 Mei (Reuter) Na
het beroep van de Mohammedaansche stammen op Rashid Ali zonden heden de Afridi-slammen hem
een telegram, waarin zij hun leedwezen. uitspreken over zijn aanva.
op de imperiale strijdkrachten en
een beroep op hem doen om de
hervreedzame betrekkingen te voor
stellen met Engeland, ..dat
de zaak van den Islam strijdt

Londen, 10 Mei (Reuter). Vijanhedendelijke vliegtuigen waren

.

De Britsche onderdanen

avond ln grooten getale boven Londen. Na den aanval te hebben ge-

opend

met brandbommen wierpen

de' aanvallers vele zware brisantbegon
aanval
bommen uit. De
tot
zich spoedig te ontwikkelen
een aanval op groote schaal. Meer
en meer brandbommen werden geworpen. De raiders doken omlaag
om hun bomren los te laten.
Sommige Londenaars verklaarden, dat „zij de daken bijna sche-

Allp nen te raken."
Londen, 10 Mei (Reuter).
onderdanen,
die
woonachBritsche
In sommige districten werden
tig zijn te Mosoel en ln het olie«kort
bied vaii Qauiyara ln Irak, bevin- brisantbommen geworpen
voordat een ladlntt brandbommen
den zich ln veiligheid.
neerkwam, blijkbaar met het doel de
Te Londen werden berichten ont- brandweer door deze nieuwe me-zij
vangen, dat zij een schuilplaats heb- thode te lntlmideeren, doch
hier niet ln. De
brandben gezocht ln het gebouw van het slaagden en
brandweerlieden
waMosoel,
waar
wachten
te
consulaat
Britsche
aan
het
werk.
ren
druk
autoriteiten
zij door de plaatselijke
worden beschermd.
Gemeld wordt, dat een nazi-bomBritsche vrouwen ln deze ge-

De Britsche

luchtaanvallen

De strijd in Ethiopië
Nairobi,' 10 Mei (Reuter). Volgens
een officieel communiqué naderen
de Imperiale troepen ln Noord Ethiopië de posities ten Zuiden van Ambaalagl, welke vanuit het Noorden
reeds door de troepen uit Asmara

Hamburg, Bremen,Emden, Berlijn.

Londen, 11 Mei (Rtr). Vernomen worden aangevallen.
wordt, dat de R.A.F. Zaterdagnacht
De operaties verloopen met suecces.
aantal bomgroot
met een
In het Zuiden', bieden de Italianen
aanval trachtlg weerstand. Na dagen vechmenwerpers een hevlgen
heeft uitgevoerd op scheepswerven tens slaagden onze troepen er ln om,
en de industrie-wijk van Hamburg, ondanks groote belemmeringen als
terwijl kleinere groepen Bremen, gevolg van regens, den vijand uit
Emden en Rotterdam aanvielen. zijn posities te verdrijven.
Ook BerlUn werd gebombardeerd.
Onze vooruitgeschoven troepen ln
.

Weekoverzicht
Londen, 10 Mei (Reuter) Gedurende de week, eindigend bij het
avondvallen van den Bsten Mei
J.l. werden 23 vijandelijke vliegtuigen in het Mlddellandsche Zeegebied en boven de Afrikaansche
oorlogsterrelnen vernietigd, waarBritache
tegenover slechts 12
vliegtuigen verloren zijn gegaan.
kenmerk
merkwaardig
Een
van de luchtgevechten in genoemde week was de activiteit boven
de zee, waaraan vrije Joegoslavische vliegtuigen deelnamen.

(Reuter).
L o n d e n, 10 Mei
Madrid, 9 Mei (Reuter). Het
vraagstuk inzake de uitwisseling
van spaansche en Duitsche tecnals gevolg vin
nlci en gespecialiseerde arbeiders
Berlijn en Za
werd besproken tijdens het be- gesloten tusscfien
uit

den
zoek aan Dultschland van vaKnationalen gedelegeerd.e der
vereenlglngen, Salvador Merino.
Merlno, die heden per vliegtuig
te Barcelona arriveerde, aeeiae
dit voor zijn vertrek uit Dultschland mede * aan den Berlijnschen
correspondent van het spaansche
nieuwsagentschap E.F.E.
Merlno ontmoette ln Dultschland

Hij
Hess, Ley en Von Ribbentrop.
verklaarde dat tot de uitwisseling
Verscheidene hevige aanvallen van vakvereenlglngslelders tuswerden uitgevoerd op vijandelijke schen beide landen besloten was
waarvan en dat zijn reis goede vruchten
convooien, in den loop
één torpedobootjager en vijf koop- zou atwerpen voor de Spaanschvaardijschepen werden getroffen, Dultsche betrekkingen. ,
en
terwijl een torpedobootjager
zinken
een koopvaardijschip tot
in Spanje
De
werden gebracht.
Zes vijandelijke vliegtuigen werLonden, 10 Mei (Reuter). Eerden omlaag geschoten, terwijl an- der werd reeds melding gemaakt,
dere toestellen tijdens twee aan- van verschillende mutaties, die in
vallen op Kreta beschadigd en drie Spanje hebben plaatsgehad. Zoo
boven Malta vernietigd werden.
werden onder andere eenige nieuDe Royal Air Force voerde een we gouverneurs benoemd.
Calatohevigen aanval op het
De Dultsche radio meldt hiervliegveld op Rhodea uit en ver- omtrent,
van
dat de gouverneur
oorzaakte daar belangrijke scha- Madrid, die
door generaal Franco
(jg
werd ontslagen, Don Miguel. PriDe aanvallen op vijandelijke po- mo de Rlvera is, de leider te Masities en vliegvelden in Noord- drid van de Falange en zoon van
Alrika waren hevig en zeer om- den vroegeren Bpaanschen dlctavangrijk.
omroeper noemde dit nieuws
Benina werd zesmaal aangevallen, Derna vier en de haven van „zeer verrassend".
Benghazi ook viermaal.
Op het vliegveld te Benina werEr komen er nog meer
den talrijke troepenvllegtuieen op
den grond vernield dan wel beMadrid, 10 Mei (Reuter) In de
schadigd.
hoofdstad ls men van
Spaansche
In Oost-Afrlka waren de aanval- meening, dat behalve de reeds been kendgemaakte mutaties ln de hoolen géricht op versterkingen
troepenconcentraties.
ge regeeringsposten mogelijk nog
naar
Mei
werden
den
4den
Od
verscneidene zullen volgen, die niet
ruim 1000 transport- minder belangrijk zullen zijn.
raming
voertuigen nabij de Falaga-pas
vernietigd.
Nog geen

mutaties

*°Ïse

,

—

—

commentaar

'

vielen

Vrije Fransche troepen
dit gebied naderen thans Aaola, 72 het landingsterrein te
Oondar
K.M. ten Noorden van Neghelll ge- aan.
legen, en Algag,.72 K.M. ten Noorden van Yavello.
communiqué

Bijzonderheden

Londen, 10 Mei (Reuter) Omtrent
de R.A.F.-aanvallen op Duitschland
en de bezette gebieden in den afgeDe huidige situatie
loopen nacht meldt de nieuwsdienst
van
van het Britsche ministerie
Uit Lyblë valt niets van beteekeluchtvaart nog, dat de krachtige
riis
te melden. In den Solloem-secgroot
een
en
brandbommen
brisantverwoes- toi wordt de patrouille-activiteit
aandeel hadden ln het
door Britsche gemechaniseerde cotlnjgswerk.
\
voortgezet.
lonnes
oogenbllk
een
telde
gegeven
Op
imperiale
Ethiopië
heoben
de
In
enorme
branden.
piloten
27
een der
Te Ludwigshafen hadden ontploffin- strijdkrachten, die van het Noorden
gen plaats ln alle deelen van de en het Zuiden uit tegen Amba Alastad, onder meer in de haven, op gl oprukken, verdere vorderingen
goederenemplacementen en in het gemaakt. Zij maakten gevangenen
gebied, waar de chemische fabriek en brachten den vijand verliezen
toe
gelegen ls.
Ee i Poolsche escadrille nam ook
In het Oostelijk deel van Gojjam
deel aan den aanval en alle Pool- weiden 80 man van het vijandelijk
sche piloten meldden, dat zij zagen, garnizoen, dat uit Debra Marcos
hoe hun bommen ln het doelenge- terugtrekt, gedood, terwijl 200 man
bied tot ontploffing kwamen, met gewond werden.
uitzondering van vier, die ln
de In net Zuiden ls de vijand na hevlammen en den rook uit het ge- vige gevechten, die verscheidene
zicht verdwenen.
dagen duurden, uit krachtig veru»Èen-dcr vliegtuigen, die Berlijn sterkte stellingen verdreven. Een
aanvielen, schoot op ziln „vlucht dezer stellingen was 13 km. diep.
naar de Dultsche hoofdstad een
vervolgde
Mess-.-schmitt neer,
hierop zijn vlucht en wierp 2ware
succes in
bommen op de stad.

Arbeiders uit Kroatië

Spanje en Duitschland

De R.A.F. in het Mid en=Oosten

Laatste

Madrid,lo Mei (Reuter). Er

is nog steeds geen commentaar op
de mutaties in de regeering ofschoon de avondbladen evenals de

ochtendbladen het nieuws op zeer

greb, 5(1.000 arbeiders
Kro
nieuwen marionett*n-sUat
ge
woroen
tië naar Dultschland
zonden.

Roosevelt heeft het gedaan
Volgen»
Londen, 10 Mei (Reuter)
den Dultschen radio^mroepw.^t
!
er bÏoSSmfe"v"
aangevallen.
'b'.tnt, r
Het

blad verklaart:

„Zelfs

op

SSuw "dSn "%SSSLm^
Polen gevonden zijn, welk soort
druk Rooseveltó vertrouwensman
op
den.

lr

>

Bullltt heelt uitgeoefend

zou Chnrontstaan. Zonder hem
Brltsche
kabinet#
chlll nooit tot het
zijn

toegetreden".

Misleidende propaganda

Ken
Londen. 10 Mei'-(Reuter)
wuiwijze.
bewijs
van
de
opvallend
op zelfs het personeel vanjie>
sche marine door de öuitscheprooaganda wordt misleid, wordt ge*
jan
leVerd door te mededeellngp
den eersten officier van bet tankCasimiro", dat door den
schip
Duitscnen slagkruiser „Oneisenau
werd buitgemaakt.

De „Oneisenau" plaatste een
prijsbemanning aan boord van het
schip. De officier, die het bevel
was
voerde over de prijsbemanning,
zeer vriendelijk en zeer verlangend

nuar conversatie.
De eerste officier van de „San
Casimiro" sprak de meening uit,
dat de Dultschers een meevaller
erin
zouden hebben wanneer zij
slaagden door de Brltsche patrouilles heen te komen, met hun Prijs,
waarop de Dultscher antwoordde:
„Er zun geen Brltsche schepen op
zee, dus wie zou u moeten redden?
t

Cairo. 10 Mei (Reuter) Een com- opvallende wijze plaatsen.
door het hoofdmuniqué, dat heden
Airforce ln
Royal
van
de
In een artikel getiteld ~Nosotkwartier
het Midden-Oosten werd uitgege- ros y la guerra" (wi) en de oorHet moet een groote schok zijn
ven, verklaart:
log) verklaart het dagblad ..Pue- geweest
voor den Dultscher toen het
blo": „Sedert het conflict uitbrak schip eenlge dagen
later werd aantoten
gevolgd
van
den
leals
Lyblë: In den naciht
heeft Spanje het
gehouden
een
Britsch oorlogsdoor
op
den 9deu Mei 'werden he- mand, die ervan overtuigd is, dat schip dat de geheele crijsbemanls
vige aanvullen op Benghazi, Benlna gijn lot in sterke mate erbij
gevangen nam.
Alle
uitgevoerd door vliegtui- betrokken, doch ook als iemand, nlng
neergeschoen
Derna
brandend
menwerper
geevabieden zijn met succes
gen van de RAT. Te Derna braken die voldoende rijpheid heeft verten wera.
cueerd.
Belangrijke
vier groote branden uit. die gevolgd kregen, om de dingen met eigen
Ti oogen
werden door ontploffingen.
zien."
De aanval ontwikkelde zich spoete
Benghazi werd de Kathedraal-pier
Communiqué
Ankara, 9 Mei (Reuter). He»
dig tot de hevigste aanval op de
gebombardeerd,
wijze
op
hevige
voegt hieraan toe: „Ter- denmiddag had in de woning van
blad
hoofdstad sedert een anderen ZaHet
geleden
doch te Benlna was het niet moge- wijl Spanje nog steeds vastbesloten premier Saydam een buitengeCairo, 10 Mei (Reuter) Volgens terdagnacht drie weken
lijk
algemeeApril).
de resultaten van den aanval ls het weik van de historische ver- wone zitting van het Turksche
(19
een communiaué van het
waar te nemen.
ondernemen,
is de kabinet plaats, tijdens welke
heffing te
ne hoofdkwartier in het MiddenIn denzelfden nacht werd de weg meest dringende taak dat de naar men meent
de situatie
De vliegtuigen volgden elkander
Oosten blijft de situatie in de Haoten Oosten van Tobroek en die ten Spanjaarden, die zich niet moeten in Irak besproken werd.
baniyah- en Basrasectoren rustig. snel op. Het gemeene gehuil van de
Noorden van Bardla gebombarzich
verblinden door zulk een
Van Habbaniyah uit handhaven brisantbommen vermengde
werden laten
deerd. Motorvoertuigen
troepen
geratel
het
contact
der
zending, zich bezig
„broodmandies
met
het
imperiale
de
schitterende
Onmiddellijk na afloop van de
vernietigd en aanzienlijke schade houden met den wederopbouw van zitting
der
met de opstandige Iraaksche ele- van Molotoff" en het-gedondersymwerd de Iraaksche miniswerd toegebracht aan de wegen.
menten, die op Radadl en Fallu- kanonnen tot een vreeselUke
Spanje".
ter van Defensie, generaal Shawphonle. die gespeeld werd , tegen
jah zijn teruggetrokken.
kat, door premier Saydam ontEthiopië: In Ethiopië werd door
een achtergrond van helder maanvangen.
van
en
een
vliegtuigen
de R. A. F.
scheepvaartverliezen
licht.
Iraaksch bericht
Rhodes&che escadrille een bUaon*
Men meent, dat minister Barader hevlgen aanval uitgevoerd op
een
neerkwam op een
Toen
bom
Diepe
indruk
Oceaan
coglu
tegenwoordig was bij het
Na
gedu(Keuter).
10
Mei
Alagl.
Amba
Vele
voltrefVlchy,
het fort
markt, vielen er eenige slachtoffers Amerikaansch commentaar
onderhoud,
bedat geruim en tijd
rende een etmaal het stilzwijgen
fers werden geplaatst.
en een aantal personen werd onWashington, 10 Mei duurde.
Bevoorradingsschepen
aangehouden
vliegtuigen
waard te hebben, heeft het Iraaksche der het puin bedolven."
Zuld-Afrikaansche
(Reuter).
New York, 10 Mei
Opperbevel hedenochtend een comvoerden een reeks aanvaUen uit, (Reuter). De cijfers betreffende
dagblad- en radioAmerikaansche
dat
waarbij zij vrijwel het geheel» ge- de verliezen der Brltsche scheepmuniqué ultgeaeven, meldende,
Een groot aantal
koning
slachtoffers commentators, die de hevige
bied bestreken, waar de Itallaan- vaart, die hedenochtend vroeg te
er aan het Westelijke (Habbanyah-) viel en aanzienlijke schade ls aan- nachtelijke R.A.F.-aanvallen van
(Reuter).
Een
n,
o
d
e
Mei
L
n
11
troepen
plaats
hebben
nog
gepubliceerd,
front geen wijzigingen
sche
standhouden. Het Londen werden
werDonderdag op Vrijdag op Hamgericht tijdens den aanval op LonL o n d e n, 10 Mei (Reuter).
uitgegeven meerendeel der aanvallen werd uitdoor de Admiraliteit
gehad. Het communiqué meldt ver- den.
te laat ontvangen voor com- Volgens den Zwitserschen omroep
den
burg en Bremen bespreken, geven communiqué
Duitirteldt, dat een
gevoerd op automobielcolonnes en mentaar, doch deze cijfers,
het
het
die
der, dat Brltsche vliegtuigen
de meening te kennen, dat
Emanuel
koning Vlctor
koopvaarder, die optrad als vijandelijke troepen.
sche
vliegveld te Mosoel gebombardeerd
vliegtuigen,
bij
onder vette koppen werden afge- bracht
„Londen
aantal
dat
communiqué
He*t
luidt:
bezijn
teItalië
heden
eerste
kaper
voor
een
van
voorraadschip
hebben en een andere groep over werd den afgeloopen nacht door
drukt, hebben ongetwijfeld een
len aanval werd gebruikt, moge; Noorsch tankaan
Albanië.
met
zoek
Tenslotte
zamen
een
Vijandelijke
Kazanr
de
Malta:
vliegtuigen
vloog.
Bagdad en
diepen Indruk gemaakt ln de Vervijandelijke vliegtuigen aangeval- lijk een aanwijzing ls, dat
schip, dat door den kaper was ver- trachtten eenlge schepen In de nabeweert het communiqué, dat in de len en
HIJ werd te Tirana verwelkomd
gedurende verscheidene sterkte van de bommenwerperseenlgde Staten.
door
door graaf Ciano, den Italiaanbijheid van Malta aan te vallen.
eerste week der vijandelijkheden 49 uren zwaar gebombardeerd. Be- vloot van Engeland bijna ln pari- overd. in den Indischen Oceaan
den Australischen kruiser „CanberOnze Jachtvliegtuigen vingen den
neergehaald richten toonen aan,-dat het aantal teit ls met die van Duitschland.
schen opperbevelhebber generaal
vliegtuigen
Brltsche
De radio-commentators
ver- Ugo
ra"
en
den
Nieuw-Zeelandschen
en
vijand
op
een
Junkers-88
werd
Cavallero en den Albaneeaangerichen
zijn.
slachtoffers hoog ls
de
klaarden dat de cijfers vroeger
kruiser „Leander" zijn opgevan- in zee geschoten.
premier.
te schade aanzienlijk.
Roosevelt jr. bij Wavell
schen
Slechts één vliegtuig wordt van werden gepubliceerd dan het plan
gen. Het Dultscbe schip is de „CoDe
maakte de reis naar
koning
Flink slaag gehad
was
met
ln verband
tanker al deze operaties vermist.
den druk Tirana
en de
Noorscne
Bulten Londen zijn bommen geeen
vliegtuig, dat geLonden, 10 Mei (Reuter). burg"
ln
Brövig";
van de Amerlkaansche openbare
worpen op vele punten, ln het bij- Radlo-Amkara meldt dat kapitein droeg den naam „Kettjr
dopr Jachtvliegwerd
escorteerd
Londen, 10 Mei (Reuter). Het
7000
ongeveer
meening,
die van oordeel was, dat tuigen.
beide schepen zijn
het
en
ln
ln
zonder
Zuidoosten
James
generaal
Roosevelt
door
Bulgaren
goede le rlingen
D.N.B. meldt, dat ln een communi- East-Anglla. Gemeld wordt, dat
haar belangrijke Inlichtingen onttons groot. (Aneta teekent hierbij
7400
qué, uitgegeven door Rashld All, een klein aantal imenschen gedood Wavell werd ontvangen.
ten
rechte
„Coburg"
aan
dat
de
houden werden.
Hij ls van CalUotrnlë vla Ohungwordt toegegeven, dat Rashld is, doch nergens
tons meet en de Ketty Brövlg 7031
Tegen
uitgebreide klng ln Egypte gearriveerd.
Qaulle
ls
All's troepen, die Habbanlyah be- schade aangericht.
tons).
cijfers,
Woensdag
De
die
door
J.l.
legerden, gedwongen waren terug
(Reuter) Vier
Jeruzalem, 9 Mei (Reuter),
10 Mei
Vlchy,
In Senator
Vandenberg
openbaar
te trekken „naar een betere posiChineezen
Zuid-Servië
De
Britsche
en
hebben de Bulgaarsche werden gemaakt en waaruit men aanhangers van generaal De GaalJ
o
e
g
o
s
l
a
v
i
ë
gezant
Een
aantal
Noren
op
Zaterdagavond
laat
werden
tie ln verband met de krachtige een punt
werd aan boord van de buitge- autoriteiten een bloedbad op groote opgemaakt had, dat de Engel- Ie werden heden door de militaire
in het Zuidwesten enkele
Britsche aanvaUen uit de lucht". bommen
schepen bevrijd. Achttien schaal doen aanrichten onder
maakte
de
rechtbank te Clermont-Ferrand bij
geworpen.
Het communiqué geeft verder toe,
en 47 man- burgemeesters, priesters, onderwij- schen den slag van den Atlantl- verstek tet dood
officieren
veroordeeld-.
Duitsche
dat uiterst zware verliezen zijn
V 1 c b y, 10 Mei (Reuter). Vol- schappen werden gevangen geno- zers en andere functionarissen, die schen Oceaan op hun gemak aan Twaalf anderen
werden
veroorgeleden, hoewel het beweert, dat
gent een telegram uit Rome zijn de
om hun liberale gezindheid bekend het winnen waren, werden door deeld tot levenslangen dwangarHet gaat goed
men.
Brliscie gezant te Belgrado, Ronald
de Britsche verliezen eveneens
zijn. Dit Is gebeurd op grond van de de voorstanders eener lsolatle-po- beid, zes tot 20 Jaar
gevangenisCampbell en zijn gevolg, die onlangs
zwaar waren.
aangegrepen
lltlek
een „be- straf en 20 Jaar verbanning, achtnoodzaak
als
zoo
vernamen
gezagLonden, 11 Mei (Reuter). Gedu- door de lUilaansche marine givande
Voorts wordt ln het communiqué
hebbende Joegoslavische kringen ln wijs", dat verdere Amerlkaansche tien tot 10 Jaar gevangenisstraf <n
beweerd, dat een Britsch trospen- rende de eerste 10 nachten ln Mei gen werden genomen, heden te Rome
bet
tien tot 1 Jaar gevangenisstraf.
Midden-Oosten
om dit element hulp op zee onnoodig was.
vliegtuig werd buitgemaakt, ter- zUn boven Engeland 12$ puitsche gearriveerd.
van
verset,
dat
tegen
zich
het nieuwijl de inzittende kapitein met 15 vliegtuigen vernietigd, d.l. 34 meer
De Italiaaiisch» regeering wenscht,
we regime keert, te Jlquldeertn".
Men beseft thans algemeen ln
(Reuter).
manschappen gevangen
zouden dan ln de geheele maand April.
dat hij via Frankrijk, Spanje
en
10
Mei
vlag
Londen.
Voorts
gemeld,
wordt
de
Vereenlgde Staten,
dat
dat de
zijn genomen.
Portugal naai Engeland cal torug- Volgens een communiqué van de gens- en meisjes-leerlingen vele Jon- cijfers,
en
studie
door
schout-bij-nacht
en
Londen,9 Mei (A.N.P.-Aneta).
keeren.
admiraliteit hebben Duitsche
van hoogere burgerscholen Land aan Senator
Vandenberg Volgens een mededeellng gedaan op
De schade
ln den denten
Itallaansche vliegtuigen van
Het daagt
en
universiteiten
in JoegoslavM aan- werden
verstrekt, een onvolledig
den gehouden
middag
en den avond
op 4 April J.l. te Leeuwarden geDe grondslagen van
rijn en gezamenlijk
vla beeld gaven. De publicatie van de een
(Reuter).
Londen,
aanvallen
vergadering heeft de lei11
Mei
TUdens
Mei
herhaalde
houden
achtsten
Calzo, 10 Mei (Reuter). WelingeHongarije
naar
Dultsohland gevoerd Juiste cijfers zal ongetwijfeld een der Paul Klës de Frlesche vlag
uitgevoerd op Brltsche marlne- zijn.
lichte Turksche kringen alhier
be- den aanval, die gedurende den afgroot* uitwerking hebben op het gekozen als symbool van de prooperaties uitgeloopen
strfldkrachten. die
vestigen dat eergisteren t« Bagdad Londen nacht op het gebied van
Westelijk
van
deel
Congres.
zijn
werd
o.m.
uitgevoerd,
het
Londen, 10 Mtl (Reuter). Een re- voerden in
Dultsche Troelstra-beweging.
een demonstratie tegen Rashld All vijf ziekenhuizen,
waaronder een solutie, waarin de thans beroemde de Mlddellandsche Zee.
heeft plaats gehad. Deze demonstra- klndertiospltaal,
Een verklaring van het Frlesche
een hotel, een blo- brief aan de Times, onderteeties namen den vorm aan van straatzelde: „Afgezien van
vliegpersbureau
Sydn
scoop, kerken, een rusthuis en een kend door de aartsbisschoppen van
van
aanvallende
e
10
y,
(Reuter).
Zeven
de
Mei
De
Ook te Mosoel en te Klrkuk nadden schuilkelder getroffen.
feit,
het
dat
Kies geen Fries Is en
vernietigd,
belangrijken
Slachtof- York en Canterbury, kardinaal Hlns- tuigen werden
terwm
winsten der socialisten
dienzelfden dag dergelijke uitingen fers vielen
tijdens
zijn
partij
schepen
drie
schade
de
absoluut
niet ln betrek*
hospitalen,
geen
verkiezingen
ln
ley
het
en
den
der
Brltsche
in
den
federamoderator van
Nieuwvan afkeuring plaats.
hotel, den schuilkelder en het rust- len raad van de Vrije Kerk, Walter of
verliezen leed. Een Brltsch Zuid-Wal es hebben ai» Malr-regeeklng staat tot de Frlesche beweWashington, 10 Mei (Reu- ging, welke moet verklaren, dat
huis.
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slotte
door de ten zal niet van Invloed zijn .op wil toespreken?
door de Britsche Admiraliteit ont- werpers omlaag geschoten.
Dr. Bell stelde voor, dat stappen jachtvliegtuigen verdreven
het afweer- de oorlogsinspanning van Nieuwen
huld tijdens.een bespreking van
zouden worden gedaan bij de Chris- geschut
In sommige welingelichte krinZuld-Wales, daar de socialisten deoorlogsschepen
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verscheidene andere mi- dl» de Vereenlgde Staten zouden Volgens de Nederlandsche
cijfer 468.124 tons aan Britsche „Het vliegtuig vloog zeer hoog en
Kardinaal Hinsley deelde de aan- gewone bommenwerpers, die wer- evenals
bladen
nemen
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en geallieerde verliezen over ge- barstte plotseling ln vlammen uit. wezigen mede, dat de H. Vader zijn den geëscorteerd door Jachtvlieg- nisters.
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Massaproductie
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minister
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uiteengeslagen voordat productie heeft van verschillende
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De Dultschers beweerden gedu- kwam in een vrille omlaag nadat van
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op de oorlogs- soorten van munitie tegen mindeaanval
rende April 1.144.995 tons en de machinegeweervuur was gehoord.
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re kosten dan ln Engeland het gel ü Mel (Reuter)
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ontplofte
L o n d e n, 9 Mei (A.NP.-Aneta).
Het vierde vliegtuig
tegenover de woeste aanvallen
De verliezen, die aan den vijand val ls.
en geaUleerde scheepsrulmte tot volgens waarnemers ln de lucht en staan
Volgens
den ..Nederlandschen"
van
het
bruut geweld en tegenover werden toegebracht, bestonden uit
zinken te hebben gebracht, ln to-l stortte vervolgens met groote snel- alle andere
radio-omroep
eljn tft Middelburg
aanvallen, wy zullen arle torosdobommenwerpers
tonnage
van 1.218.995 heid omlaag.
en e»n De betrekkingen met China
taal een
tallooze oudheden, waarvan geen
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dat hU afgedaan had. HU had steeds waarheid begon de oorlog, zooals Ro
een geladen revolvef in zijn lessenaar, mams verklaart, op den dag dat de
Men behoeft mU niet te gelooven binnen zijn bereik -5 hij heeft mij Itallaansche troepen hun opmarsch
tegen de Ethiopiërs aanvingen, daar
die het wapen getoond. Hij was ieder momen geloove de Geschiedenis,
thans door de pen vair Jules Romains ment gereed om zich voor het hoofd hun geen „halt!" werd toegeroepen.
te schieten."
spreekt, den man, die niet .lie^l.
Het Judasloon.
had
Er loopt een draad door de geop 2 December 1939
Romains
Op den rand van den afgrond.

.

een ontmoeting met
Yvon Delboa
Delbas,
later minister van Buitenlandsche Zaken van Frankrijk, was
toen vice-president van de Kamti
Hier volgt woordelijk wat Delbos up
aien middag tot
zelde: „Zeg
IK deuk dat wij binnen veertien dageii
van het fascisme af zijn
en dn»
weken later van het nazlïsme.
D»
Mussollnj
maal is alles voor, elkaar.
vraagt ons op staanden voet olibsancties tegen hem ar te kondigen.
Zonder dat wü er natuurlijk by ver.
melden, dat hij er zelf om gevraagd
heeft
En Delbos voegde er aan
toe, dat dit buitengewoon-confideii-.
tleels Deroep dien morgen uit Rome
gekt men was. Had U of ik dien oag
in Romains' schoenen gestaan, dan
zouden wij, zooals hij
ook gedaan
heeft, Delbos gevraagd hebben, hoe
ter wereld Mussolini er toe gekomen
was dit vreemde verzoek te doen. Delbos zou ons dit geantwoord hebben:
„Zoodat Mussolini dan tot de Italianen zou kunnen zeggen: Dit keer is
er geen sprake van weerstand te kunnen biedenze wurgen mij
ik
verdwijn!" En Delbos zou er aan toegevoegd hebben: „Het is nog maar
een kwestie van eenige dagen
wij
hebben bovendien nog andere aanwijzingen." Deze woorden sprak hü tegen Romains. Lijkt het er in de verste
veTte op dat Mussolini tegen ons ten
oorlog zou zijn getrokken? Integendeel,
de oorspronkelijke afkondiging van de
sancties hadden hem er reeds van
overtuigd, dat hij afgedaan had. HU
wenschte echter nog een beter excuus
voor zijn totale débacle-

schiedenis welke zelfs deze oorlog niet
vermag te breken.. Hoe zou het ook
o«riog is niet op
kunnen? De
3 September 1939 begonnen; op dien
datum breidde hij zich slechts uit. In

4e I S.H.

Maandag 12

Mei 1941.

tig mot geschenken: thans, vijf

jaar

van
later, heeft het zich, gezwollen
land
zijn milddadigheid, tegen zijn
gekeerd en dit verbrijzeld, zoodat ln
schaduw
La val*? handen slechts de
van een gebroken macht is overgebleDe agressie heeft zichzelf doen ken- ven.
Zouden eventueele Lavals
mis.
nen
als een ondankbaar monster.
Pierre Laval voedde het ln Januari schien goede nota van willen nemen?
1935 en overlaadde het daarna kwls- De 'Rrkel is gesloten.
'

••

Romains

Het zwarte

verraad.

Doch, zooals wij ons allen nog her.
Inneren kunnen, ondanks dit getui-

Laval in al gijn duistere glorie:,

Premier 'van Frankrijk
een rondrit met President Doumer. Dat is in 1931. Een crisisjaar.
oe slager s zoon, eens een socialist,
n
daarna een rijke
j*
„H
hij grijnst, sluit zijn oogen, als duizelig door zijn eigen
eminentie. Pre

op

48-jarigeh leeftijd, maakt hij

En in crisistijd floreert Laval.
advocaat, Premier van Frankrijk.
sident Doumer wendt het hoofd af.

De ontzettende misdaad van deze eeuw
Door Laval begaan

Volgens zijn eigen bekentenis

„Wel," zei Laval toen, „ik haalde
met Mussolini herinneringen op uit
onze Jeugd, toen wy beiden socialist
dat schiep onmiddellijk
waren
bekend terrein tusschen ons, iets wat
ons beiden dierbaar was
Wij begonnen dus met een goede verstandhouding in plaats van met een vervan meening
schil
Natuurlek
schonk ik hem Abessynië."

Alles veilig.

Het Judasloon voor den
Franschen Quisling
Ten minste twee van de meest sensationeele historische onthullingen
van onze generatie .
en misschien
wel van iedere andere generatie
zijn zoojuist per luchtmail uit New
—

—

York gearriveerd, aldus schryft Philip
Jordan in de „News Chronicle" van
.
28 Februari j.l.
Een hiervan betreft
Frankryk's
Quisling, Laval: beide hebben betrekking op Mussolini.
Waarheid is, dat de eerste van deze
onthullingen slechts
een bevestiging
vormt van een reeds bestaande verdenking. Doch zelfs zy, die deze verdenking koesterden, hebben hun vermoedens nimmer grondig getoetst;
waarschijnlijk omdat de waarheid uiterst ■ zorgvuldig verborgen werd gehouden; misschien zelfs ook, omdat
zy er voor terugschrokken om diepten
van menscheiyke laagheid te ontdekken, in welker bestaan zy & priorl
niet wenschten te gelooven. Waarschijniyk ook om beide redenen.
Vanaf het oogenblik, dat de gebeurtenis welke thans onthuld ls, plaatsvond
wt) komen hier direct op terug
was het zeker, dat de Nezl-bommen
binnen korten tijd op ons neer zouden
regenen. En nu regenen Inderdaad de
Nazi-boipmen op ons neer en in
zooverre ls het, dat de bedoelde onthulling voor ons van belang ls.
.

—

—

Wie redde het fascisme?
Deze openbaring zit verscholen ln
het laatste hoofdstuk van een boek,
dat kortgeleden in Amerika gepubliceerd ls. Het boek heeft een titel als
van een stuiversroman: „D e zeven mysteries van Euro p a", doch dit doet er minder toe.
Wat er wel toe doet ls dat het geschreven werd door Jules Romalns.
Een betere waarborg voor de waarheld-van iedere mededeeling in dit
boek kan de wereld mijns inziens niet
wenschen. Het is van belang hierbij
aan te teekenen, dat Jules Romalns
dan IJdel moge zijn, somtijds warhoofdig en gemakkelijk door aangename
manleren in te palmen is, tot het
vertellen van een leugen ls hy niet

ln staat.
En nu wat de feiten aangaat.
In het laatste hoofdstuk van zijn
boek (welk hoofdstuk tot titel heeft;

Wie redde het fascisme?) zoekt Jules
Romains naar den man, die het meest
te laken is voor het ontstaan van een
situatie in Europa, waardoor het Hitler en Mussolini mogelijk werd den
oorlog als een politiek instrument te
hanteeren. Men verwarre daarbij
blaam niet met verantwoordelijkheid.
Wy allen weten, dat Hitier voor den
oorlog vcrantwoordeiyk ls: wy
behoeven daarvoor niet te wachten totdat de geschiedenis' het ons bevestigt
Oe blaam is een geheel andere kwestie; blaam treft hen, die èf het fascisme hebben aangemoedigd, öf nagelaten hebben dit te onderdrukken en
uit te roeien toen zy er de macht voo:
bezaten, uit vrees voor hetgeen er
anders voor in de plaats zou komen.
Twee dingen; die dus nogal uiteen-

Daar was het dus. Laval, die

zich
haa,
klaar en duidelijk voor lederen historicus. Het onontkoombare verraad, in
a-wart en wit: „Deze opmerking, voor
ae stipte weergave waarvan ik volkomen insta
heeft weinig kans m
de mémoires van monsieur Laval te
Romalns
verschijnen." Aldus Jules
Hetgeen volgde was hier natuurlek
een logisch uitvloeisel van: Abessyiue.
Spanje, Tsjecho-Slowakije, en nu het
Hjden van de geheele menschheld.
Het was, in ieder geval, het „veillgslgnaal" voor het Fascisme om voorwaarts te gaan. En het had geen
tweede uitnoodiging noodig.
met eigen woorden beschuldigd

......

Weliswaar was het niet het laatste
op de iyn:er bleef er nog een
toopen.
over,'maar ook deze wist Laval (en
nog eenige anderen) op veilig te stei<
Achterdocht.
len voor het te laat was voor MussollVoor de eerste, maal maakte Plerre ni's doeleinden. En dit was er oorzaak
Laval, in dien tyd premier en minis- van dat het voor ons allen te laat
ter van Buitenlandsche Zaken
van werd iets anders te doen dan herbeFrankrijk, zich aan deze blaam schul- wapenen en geduldig op het vreesedig, toen hy in Januari 1935 naar lükste uur van de geschiedenis te
Rome ging om Mussolini een bezoek wachten
te brengen. By zijn terugkeer was alNu wat het laatste signaal betreft,
les „geregeld". Er was geen enkele
concessie gedaan, zoo zelde hy. zy. ae tweede van de boven genoemds
die Laval kenden, waren echter niet onthullingen. Jules Romalns vertelt
er het volledige verhaal van: het ia
tonder argwaan.
Vaag als deze achterdocht in hel ten bijdrage tot de historie welke nog
eerder gedaan ls. Het is het verbegin was, .werd zij spoedig schérper niet
naai van Mussollnl's smeekbede,
of
omlijnd toen Italië's voorbereidingen
Frankrijk alsjeblieft olie-sancties tevoor. een oorlog tegen Abessynië hoo gen
wilde afkondigen, het verlanger- hoe onbeschaamder en formi- haal hem
van den ondergang van
het
dabeler werden. In Augustus en SepIndien
en
Frankrijk
Engelascisme,
tember begon de wereld er van te
hieraan gevolg hadden gegeven
hooren. Openlijk werd verondersteld, land er lle'den
Indien
zijn, die er nog steecis
Mussollnl
medegedeeld
dat Laval
aan twijfelen, of het fascisme indermoest hebben, dat Frankrijk geen daad
zonder een oorlog vernietigd had
stappen zou doen om de . verovering
worden, staan zij mij dan tos
kunnen
Abessynië door laatstgenoemde
getuigenis van Jules Romalns
te voorkomen, en toe zou zien, dat hun het
ook anderen geen spaak in het wiel voor te leggen.
zouden steken.
Tegen het einde van November 1935
werd het Hoare-Laval plan (zeker
De aap uit de mouw.
dezelfde Hoare, die nu onze ambassaLaval loochende echter alles, met deur te Madrid is, dezelfde Laval, die
groote verontwaardiging. „Ik heb een thans de rol van Frankrljks Quisling
vervult) volkomen in de kiem
gedergelijke belofte aan Mussollnl vol«moord door de hoon en de nieuw»
zei
de
„In
gedaan,"
hij.
niet
strekt
eerste plaats zou ik nooit de Verant- moreele Integriteit van het Britsen»
volk. De sancties werden doorgedrewoordelijkheid op ml) genomen hebben
een land te beschikken, dat ven.
in-geen enkel opzicht aan Frankrijk
Verder ingrijpende sancties
beh00rt......"
heeft
Indien de wereld toen nog niet met temand ze niet „midzomer waanzin"
zouden Italië uiteengeabsolute' zekerheid wist of. zij hem genoemd?
wel gelooven. moest, was het dan toch scheurd hebben: Mussolini zou veraan Romalns bekend, dat Laval loog- dwenen zijn, en een getU van terug.
Toen hij dezen,zoo luid hoorde pro- Keerend liberalisme zou het fascism»
zich _ een in Italië zoodanig verdronken hebben,
testeeren, 'herinnerde hij
ln
1935, vlak dat zijn golven tot over de vlaktei.
welke
Februari
lunch,
hU
na Lavals terugkeer uit Rome, geza- van Noord-Dultschland zouden zijn
geslagen.
menlijk met'dezen had gebruikt.
.

Een leven vol vuig verraad

genis (welke, naar waarheid,
nooit
door Laval ter kennis van de Britsche regeering zou
ziju gebracht),
bleven geruststellende boodschappen
heimelijk hun weg van Parijs naar
Rome vinden, met een inhoud van
de volgende strekking: „Maakt U niet
bezorgd. Wij zullen de Britten nooit
het gebruik van onze marine-bases
toestaan voor een actie tegen Italië."
Het gevolg hiervan was, dat Mussolini
zijn gang ging en Hitier het Rijnland
binnentrok, waarna beiden, als een
soort „wraak voor hun gemeenschappelijken angst, den Spaanschen coup
begonnen te beramen."
Romains ls van meening, dat ook
wil Engelschen een deel van de blaam
te dragen hebben. Hij verklaart, dat
wij te zwak waren en dat „Engeland
gehandicapt was door zijn vrees voor
het bolsjewisme en wat het binnenland betreft door drie elementen, die
nauw aan elkander verbonden waren
de achtenswaardige heeren
conservatieven in het Parlement, de aristocratie en de „City".
Ziedaar de geheeie geschiedenis. En!
er is contröle op de waarheid hiervan. In 1937 ontmoette Jules Romains
Yotaro Sugimura, die Japansch ambassadeur te Rome was in December
1935. Romains vroeg hem toen, of het
waar was, dat Mussolini in die maand
op het punt stond van het wereldtooneel te verdwUnen. Met andere
woorden, of de verklaring van Delbos
Juist was geweest. Yotaro Sugimura
aarzelde geen moment toen hU zei:
„Zeker- Het is geen veronderstelling,
het staat absoluut vast. Ik zag Mussolini, met wien ik op goeden
voet
verkeerde. In die dagen zeer vaak. Ik
kan U verzekeren, dat hij toen dacht,

van.

'

over.

—

—

Het is al geen goud, dat er blinkt
Er is veel klatergoud

Eén enkel criterium blijft

doorslaggevend:
De heerschappij ter zee
en
Kolonel Lindbergh, wien
geen dag te vroeg
door president
Roosevelt beduid werd, dat •
de
A/merikaansche uniform, hem niet
voegde, heeft 't dezer dagen weer
eens noodig geacht te orakelen, dat
Engeland dezen oorlog niet alleen
niet winnen kan. maar hem reeds
verloren heeft. Ofschoon zulks niet
vermeld,
afzonderlijk erbij werd
of
ligt de veronderstelling min
meer voor de hand, dat er verband
bestaat tusschen deze sombere visie en de Duitsche militaire successen, op den Dalkan bevochten.
Op -goede gronden kan worden betoogd, dat deze successen grootendeels schijnbaar, wanfslechts zeer
betrekkelijk dienstbaar zijn aan de
versterking van de Duitsche continentale positie en in wezen krachtsverspilling, omdat zij den uitslag
van de worstp ( ng op het hoofdoperatie-tooneel in de Noordzee niet
kunnen beïnvloeden. Desondanks is
het volkomen begrijpelijk, dat de
leek onder den indruk is geraakt
van de onweerstaanbaarheid van
den nieuwsten Duitsche opmarsch.
Er moet echter bij een figuur van
het formaat van Lindbergh, die gecenseerd is om het wezen van den
schijn te onderscheiden, een ferme
—

—

thinking" aanwezig

zijn geweest om een conclusie aar.
te durven, zoo verbijsterend kortzichtig en gespeend van appreciatie
voor de doorslaande beteekenis op
den langen duur van de heerschappij ter zee.
Oogenschijnlijk rolt Hitler's karretje weer over een zandweg. Yoego Slavië en Griekenland werden
ln 'n amerijtje van de sokken geloopen. Men heeft hierbij echter in
aanmerking te nemen, dat hij telkens sprongsgewijs van landgrens
tot landgrens toog. op die wijze vol
profijt trekkend van zijn superieur
leger en sterke luchtvloot. Thans
ls hij bij de zee gedwongen tot stilstand gekomen, en heeft hij geen
armslag meer, zoo min als ln Lybië,
gewaar zijn pantserdivisies als
volg van transport-moeilijkheden
zijn vastgeloopen en het euvel dat
de tegenpartij de zee en daarmee
den aanvoer beheerscht, zich kennelijk reeds gaat wreken.
Legers kunnen de zee niet oversteken, tenzij zij worden
ondersteund door een machtige vloot,
terwijl de actiesfeer van een luchtmacht wordt bepaald door de aanwezigheid van een grond-organlsatle, welke hetzij door het leger, hetzij door de vloot wordt beschermd.
De arm van de zeemacht daarentegen reikt zeer ver. Het meesterschap ter zee stelt ln staat om een
Blltaterleg aaa gene zijde
.
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Frankrijk maakt een eind aan 'm teruggetrokken
e e
ran r
aan.
steekt een
rijn kasteel,

«1 Tan
Tier laar: Lava! In den kelder; onder
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hebben gedreven in
bondgenootschap
Duitsche
met Japan. leder Italiaansch oorlogsschip, dat tot zinken is
gebracht maakt het Engeland en Aroerika mogelijk om den Pacific te
versterken en ontneemt aan het
vooruitzicht voor Japan om het
bit tusschen de tanden te nemen
en in Zuidelijke richting op hol
te slaan, een deel van z'n aantrekkelijkheid. In even sterke mate geldt, dat met ieder Italiaansch
koopvaardijschip, dat in dc Midvan den oceaan te voeren
vanuit dellandsche Zee aan de Britsche
Engeland en Australië In Egypte, eskaders in de armen loopt en
en vanuit Egypte in Griekenland, men zal hebben opgemerkt, dat de
en zelfs vanuit Amerika in Duitsch- cijfers der in de laatste weken
land... maar dat is voorshands toe- tot zinken gebrachte tons iri de
komstmuziek.
tienduizenden loopen en de Italiaansche handelsvloot zware aderlatingen
onderheeft moeten
Het criterium.
gaan
de positie van de Italiexpeditionna'.re
Wil Hitier uit de huidige worste- aansch-Duitsche
ling als overwinnaar te voorschijn macht, die wel even in 'n vloek
en 'n zucht zou goedmaken, wat
komen, dan moet hij onvoorwaarGraziani verprutste, onbehaaglijdelijk de zee beheerschen. Hij moet ker
wordt en
zijn toekomstige lauweren uit
de gesproken die van een f'.nsc.o begolven oppikken, en hij weet het. nauwend dicht gaat na Mi-Tomen.
Vandaar, dat hij er alles op zet om Dit alles heeft men in het credit
Engeland te blokkeeren. En deze van het Britsche
meesterschap
wetenschap verklaart
eveneens, ter z?e te boeken.
waarom hij ber>roeft om de As-vloot,
De verijdelde coöperatie.
die in Amerikaansche havens
de
genomen,
wijk had
onherstelbaar te
Waren de rollen ter
zee
beschadigen of tot zinken te brenomgekeerd geweest, had
de
daarenboven,
gen. Zij verklaart
Ttaliaanschf vloot de Middelwaarom Italië op zijn bevel in den
landsche Zee schoongeveegd
oorlog werd gejaagd: de Itageen ware Graziani erin
liaansche vloot had ten doel om een
slaagd om tot Suez door te
machtig Britsch eskader in de Middringen, een en ander ev. gedellnndsche Zee te binden en daarpaard gaande met den ondernaast moesten Graztani's troepen
gang van admiraal
Cunningworden ingezet om Suez te nemen
smaldeelen, dan zouham's
Britsche
en een der voornaamste
den de Asgennoten
tezamen
levensaderen af te sniiden. Ten
Janan verder ter zee vrij
overvloede werpt deze wetanschaD met
spel hebben gehad. Men kan
een verhelderend licht op de machiervan op aan, dat Japan
in
naties, bedoeld om de Fmnschen te
dat geval aan de verleiding
nopen de voorwaarden vp.n den wageen weerstand had
kunnen
Den stilstand te schenden en zich
bieden,
want in stede van het
met Du'.tschland tepen Engeland te
ter zee alleen, geliik thans
verbinden, en ten leste maakt zM
het geval is, tegen de gecomdu'de'i'k, dat Jaoan moest worden
bineerde vloten van
Engeceralo'eerd om de Britten op den
land en Amerika te moeten
TssiPc te lijf te gaan.
onnemen, zou Japan met den
Hitier weet zich in den greep
steun van den Duce de beste
der Britsche zeemacht, die het
In handen hebben getroeven
tegenmogelijk maakt, dat de
had.
krachten, die zijn wandaden
in
het leven hebben geroepen, gemoDe
van de Britsche
biliseerd worden en tot ontwikke- overwinningen in de Mlddellandling komen. Het is de Britsche sche Zee hebben inmiddels
nog
zeemacht, onder welker bescher- verder om zich heen
gegrenen
ming zijn vijanden van heinde en Want niet alleen werd
erdoor
ver al wat noodig is kunnen aan- voorkomen, dat het Fransche
imvoeren om hun weerstand te ver- perium verder met huid en haar
grooten
zijn
en
slachtoffers door de Asgenooten werd Ingestraks de kracht zullen vinden om slikt, maar tevens werd de
sain oostand te komen. En als straks menzwering van den zeer lenobij het Duitsche volk de overtui- belen hper Laval om de
ging allengs rijpt, dat
voortzet- schers de Fransche vloot in Duitting van den oorlog doelloos ls, den te spelen, ér grif door hanverilomdat zl! slechts het uitzicht zou deld. En ook admiraal Darlan.
die
en den laatsten tifd eveneens neiginoüenen op meer bloedoffers
dieper vernedering 1 en ellende aan gen vertoont, om met dat denkhet einde, dan zal dat inzicht beeld te flirten. 70.1 ln de afbraak
grootendeels te danken ziln aan van de Italiaansche vloot al evenhet opdoemend besef, dat Duitsch- min aanmoediging
geland niet beschikt en nooit
be- vonden om op dien hebben
weg voort te
schikt heeft over de middelen om "aan.
De heer Darlan. met het
de Britsche heerschappij ter zee feit der Italiaansche débilcle voor
te breken.
oogen, zal thans wel eieren voor
zijn geld hebben gekozen en zich
n
o
g
aspecten
zijn bevredigend.
De
zorgvuldig de bepalingen van den
wapenstilstand en zlln verpllchtlneen tegenover Engeland en
de
Het perspectief ls op verre na Vereenigde Staten
herinneren.
niet zoo ongunstig als men, onder
den Indruk van de jongste Dultsche successen op den Balkan, Amerika respecteert Torgvuldig hetinternationaalrecht.
veelal geneigd ls te veronderstelleen

het

In Hitler ’s militaire successen

dosis „wishful

».

verder. Vichy onderhandelt niet langer met Hitier. Het onderhandelt met Laval. Zoo annonceert hij
zichzelf als een werktuig der Duitsche ambitie. Het is Hitier, die hem in Frankrijk aan de
macht
wenscht. Niet het Fransche volk.

sein

'

ÏQiO;

Laval als Hitler's agent: De hand op zijn hart, omringd door journlisten, compolteert hij
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tegenlen. Zonder vrees voor
spraak mag er de nadruk
op
worden gelegd; dat een reeks van
Britsche overwinningen ln
de
Middellandsche Zee niet alleen
Italië als zeemogendheid hebben
uitgeschakeld, maar deze meteen

diepe wig

staat, heeft zorgvuldig vermeden
om eenige handeling

te

verrich-

ten, welke het in conflict met

het

internationaal recht zou
kunnen
brengen. Roosevelt weet precies
hoe het odium op de tegenpartij te
laden. Het protest van de As tehaar
gen de inbeslagname van
Amerikaansche
schepen, die in
havens lagen, had na de pogingen
der bemanningen om ze te beschadigen of tot zinken te brengen,
geen been meer om op te staan
en evenzeer bevindt Roosevelt
voornemens
zich
met zijn
te
nemen
maatregelen
om
opdat
het uit Amerika veroorlogsmaterieel
zonden
Inderdaad zijn bestemming ook bereikt,
aan den kant van het geschreven
recht, zoo goed als aan de zijde
van het ongeschreven recht. Want
maar al te dikwijls wordt uit het
oog verloren, dat de Duitschers en
de Italianen, die zonder waarschukoopvaardijwing of onderzoek
schepen tot zinken brengen, zich
aan wet noch gebod storen. Men is
met het denkbeeld, dat Hitier zoo
min als Mussolini iedere internationale overeenkomst aan hun zolen
laopen, zoo vertrouwd geraakt,
dat alleen de vraag of en in hoeverre de democratieën zich bij hare
handelingen
door overwegingen
van moraal en ethiek laten lelden,
nog van belang lijkt. Dat de As,
zulks niet doet, lijkt vanzelfsprekend.
Amerika zal doorzetten.
Maar de V.S. hebben zich uitdrukkelijk voorbehouden om geeigende maatregelen te treffen, ingeval zij van oordeel
mochten
zijn, dat hun vitale verbindingen
op onwettige wijze door de belllgerenten mochten worden bedreigd.
Hierin is Inderdaad
de rechtsrond voor hun voorgenomen verder ingrijpen aanwezig. Aan
de
oprechtheid van de Amerikaansche inspanning om den
oorlog
ver van hun grondgebied te houden, behoeft niet te worden getwijop
feld, maar men kan
ervan
aan, dat de Amerikanen, met uitzondering dan van de groep, die
voorgeeft

met dien gedachtengang

ln te stemmen, maar het paradoxale standpunt inneemt, dat de middelen ervoor overbodig zijn, zich
door niemand in de uitoefening van
hetgeen zij zien als hun wettelijke
rechten,
zullen
laten
dwarsboomen. De eenige feitelijke protectie van de Vereenigde Staten,
de eenige methode om den oorlog
ver van het Westelijk halfrond te
houden, is ervoor te zorgen, dat de
striid op 'n afstand wordt uitgevochten en elndLgt in het voordeel
der democratieën. Dat is de Amerlkaansche politiek ln a nuts e 1 1... tenzij invloeden van bulten
haar dwingen om ln een
andere
richting om te bulgen, waarnaar
het thans zeker uit ziet.
Laat men echter Amerika z'n
gang gaan, dan zal het er de voorkeur aan geven om het westelijk
halfrond te verdedigen nabij
d#
Britsche kusten, liever dan ln de
buurt van Brazilië, om dappere
en vastbesloten volkeren te hel-

Amerika, dat, nu het
schijnt'
over te hellen naar het denkbeeld
om zijn ln verblijvend snel tempo
toenemende verschepingen
van
oorloesm&terleel, practlsch reeds
met belde beenen ln den oorlog

pen.

liever dan hen alleen te laten
ln den strijd tegen vijan-

staan
dige

den.

en

verafschuwde dwingelan-

Maar om deze politiek te kunnen doorvoeren, ls onafwHsbare
voorwaarde, dat de heerschappij
ter zee blijft berusten bl] de mo.
stendheld. die haar sedert eeuwen
ten voordeele van de cansehe
menscMield heeft
uitgeoefend.
Vreeland. en bil Amerika, waarV ?J\
aanwending
i 1? de tentoekomst
ultelultend
eigen bate fvenmln
behoeft te worden gevreesd.

daartee i verkeeren ln | een 1vergevorderden ■ staat la van voorbereiding.
iKLCcat; onverhoopt dit | gebouw Jop 11
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Bezoek der ministers

Herdenking 10 Mei

Selecta

Augustus) nog niet • gereed t zUn, dan
zal de school tijdelijk ; worden ondergebracht . in ' het gebouwj der,' nieuwe
mlesjeaschool aan de Bromostraat.
Naar het zwembad
ISS De leiding I der school \ cal \ toevertrouwd worden aan een nader'aan te
(Van onzen redacteur).
Spoecfcg na,aankomst wandelde
wyzen ï bekwaam schoolhoofd.
Het
dat; hoe j ruimer de
gezelschap [vanï de l lobby
vanzelf
het
spreektK
WONINGVRAAGSTUK.
HET
aanmelding, zal zijn,' hoe beter de
bet hotel naarj het dichtbijgelegen
Bwembad.ipsffli®ti^e»aeee*
De .vermeerdering: vanl hets aantal personeelsbezetting zal worden.
Europeeëche ; littvoners
dezer stad
Minister Van KlëTfens was hierAANVANG NIEUWE GASCURSUSSEN.
bij echterj niet' tegenwoordig;! ZJB.
heeft. het i, woningvraagstuk i wederom
ln s het 1 brandpunt I der 4 belangstelling
had • een 1 actentasch te l voorschijn
gebracht,1 nog ï vermeerderd 1 door| de
gehaald en trok zien ln'een daar»
13; Met om (40
verschillende Inzichten,', welke 1 daar» Dinsdagochtend
disponibel If gestelde; f kamer
toe
by gebleken zijn. De vrayg, of er.wo- u. \ �jn. en Woensdagavond j*< 14Mei
Malang terug teneinde
te
redacteur
werken.
Onze
ver- om 16.30ivangen 12. nieuwe ï cursussen
ningnood: heerscht,: wordt iop
Z.E. ministeriWeiter. deelde meeerste
1
hulp
voor)
aan,
tan
gaszlekenf
schillende I manieren ■ beantwoord.
de. juist i tien ï jaar;, geleden 'Java
Dit blijkt wel uit Hl het 7 jongste ■ ge.' toegankelijk' voor J bezitters i van c E.H.
Zaterdag was gedeeltelijk ge-' verlaten ste | hebben.",* ZE. herinDe
cursus
De
8.0.-dlploma's.
ge.
l
wordt.
opgenomen
zijn
waarin
I
meenteblad,'
aan de Neder-,
r
de} meeningen v terzake van i gedepu- geven door , de residentiearts ' dr. reserveerdj teneinde een* stukji ivan nerde zich nog,': destijds op de
e»e
en
ministers
secretarie f te s Buitenzorg , gewerkt
\;best«*tSulti4 landsche
teerden t van' Oost-Java! en l van es bet Oir,e m m
ï suikerstreek | te i laten te i hebben i met i den heer C. F. de
Oost-Java's
lessen,
demonstratie
en!
een
ex8.8.' te lla la 1111 i">M lllMltHll»Tliiii 1 1'
1 bezoek aan Ruljter '
diegeen broer
Een f jaar, geleden nam «e; gemeen- c^e,'lofflWHWMpai tltn," gevolgd door i een
'Opgave
S
d
Selecta.:
Badhotel]
ï
bij
mej.
l«e
".verband
van
den
van Selecta
i
In
nburg,
eigenaar
>
het
was
waarbij
aan,
een
Interaad ï
voorstel'
Ondanks *de frissche" temperamet J de l vermoeienissen:", verbonden
gevoerd werd eene ;,Regeling tot be- Sophlastraat 44, tel. 140.
fe gehouden tuur; van het w&ter 1 (het was op.'t
woningbouw".
aan de
vordering ivan 1 den
een
iA ultge nippertje nog. 21 gr. Celcius!) was
(gevolgd»door
1
receptie
Hierbij twerd aan f het f gemeentebebrela t diners besloot i mevrouwi Van het geheele 1gezelschap direct voo:
stuur bevoegdheid gegeven, 1 op Mde
Kleffens te Soerabaja te blijven.
koopprijzen 4 van 1 bouwperceelen reeen duik te »vinden en het goed
ducties te verleenen, van 4
.15 provoorbeeld van £ Oost-Java's spoi
10 MEI-HERDENKING.
ï • Te 10 uur werd ln 3 auto's af- tieven gouverneur.*:-' die na">« eei
cent, Indien de aanvrager zich verbond binnen bepaalden tUd 4 of meer'
gereden tuit! Soerabaja." Het i gezel-, duiksprong de koele baren kliefde
Zaterdagmorgen half zeven verzawoonhuizen op te richten. Men achtschap bestond!uit:|ZJJ. minister vond gereede navolging! ,-*
te : deze: stlmuleerlng; van t den "■>? wo- melden zich de mannen 4 van het Weiter, Z.E.' minister Van Kleffens,
Echt j genoeglijk ging de tijd
Stadswacht en
schaal
als V.O.O,*;de Kedlrlsche
ningbouw op grootere
s Oost-Java de hier : voorbij [en*het was half twee
van
gouverneur
de
.
de
deputatie
politie'
een
van
de
bij
eenlge; oplossing om op korteni ter- Benteng,
klokslag zeven'uur den heer Van f der I Plas,l> graaf Van voor men er erg in had. Na het bad
mijn-, tot; de f noodzakelijke % vermeer- marscb om de gemeente
"Limburg,* secretsrls deed S een 1 kop i bouillon zich lvoordoor
aan te van- Rechteren
dering .van het aantal hulzen van de
, van Buitenland»
minister
van
den
treffelijk; smaken,* waarop per aute
daartoe' aangewezen bouwtypen
Peekema, oud- to teruggereden' werd naar het
Van de Benteng werd over de BranZaken,
sche
mr.
komen." l
regeerlngsgemachtlede& van alge- Badhotel.
tas-brug gemarcheerd, door de KlenI DaarbU werden S; ook,, naast; ge- tengstraat en de Aloon r ; Aloonstraat meene zakenien 1 thans:chefivan
noemde premie, flnancieele facllltel- naar de Aloon Aloon. Voor de
kaboehet Kabinet van den minister; dr.:
De lunch
ten verleend} aan koopere.'PjÉßßi'Ml pajten gaf de regent van zijn belangRutgers, verbonden*aan ïhet miVoorl zoover: het l transacties
be- stelling
i een
hier
Nadat
korte
nisterie van Koloniën; Jhr. mt.
zeer | geanimeerde lunch ln
trof, die een; bedrag
151 mille rust:.wasblük.
gehouden,twerd:de'marsch
de Alge- deEen:
eetzaal
onder
overschreden, moest' daarvoor e ech- hervat en voortgezet langs >de A'oon Loudon, verbonden aan
en de zachte van het Badhotel
ter toestemming t verkregen worden Aloonstraat. Dohostraat, Hoofdstraat meene Secretarie te Buitenzorg
van
radlomuklanken
aange- en Resldentsweg naar de woning van mr. \Weiter'—ï zoon van! den | mivan gedeputeerden,welke
ziek ving;
voor twee aan.;
met echt- Een langeca."kwart
[
met 9 couverts
den resident. De troepen defileerden nister van Koloniën
.tafel
Thans,l na» bijkans, een Jaar, wees voor den resident: en begaven» zich genoote.
was ln ï een der ü hoeken gereeddit vervolgens wederom naar .de Benteng.
het ï college. van gedeputeerden
gemaakt,; keurig versierd met rde
Langs de directe route werd vla landelijke pracht van Selecta's
verzoek bti'besluit van 17 April 1941 Zooals: wel; verwacht kon - worden,
af.
was de belangstelling van alle bevol- Sldoardjo, Porrong naar Lawang omgeving. Ongedwongen luncht»
kingsgroepen langs den geheelen weg en voorts langs den binnenweg bij men • temidden j der overige 5 hotelVerdeelde meeningen.
zeer groot, hoewel er een ml'd regen- Karangploso naar Batoe en Poengasten, die ln sportkleedij verschebultje viel. De V.0.C.-ers en de politen gereden. Te 12.uur arriveerde
Is 1 erl woningnood? Ja!, heeft het tiemannen marcheerden uitstekend;
het gezelschap bij het Badhotel
Juist dit i samenzijn ln de' oudgemeentebestuur deze vraag beant- van de Stadswacht, die pas zeer korSelecta, welkom geheeten door den Hollandsche»sfeer van het f hotel
woord.]Er; Is wonlngschaarschte, die ten tijd ln opleiding ls, kan een zelfde
directeur den heer F. de'Ruljter kwam zoo bijzonder tot zijn recht
ln de naaste toekomst totg woning- geoefendheid nog niet verwacht woren den manager den heet Het | menu l besloot. zeer toepassenood aanleiding zou kunnen geven, den, doch het was duidelijk zichtbaar, de Wildt
werd een?jaar geleden vastgelegd. dat allen zich inipanden om een zoo Bovenlander.
lijk met§ Diplomaatpudding,leen
goed mogelijk figuur te maken. In de
Deze woningnood heeft zich lntegenstelling;na de voorafEven later voegde mevrouw Da milde
tusschen duidelijk gemanifesteerd. rijen van de Stadswacht marcheerde
gaande
1 Paddestoelen Selecta Sty>
Rul) ter de Wlldt zich bij het geNeen!,-zegt daarentegen
het ook burgemeester Scheltema medet
-;|S^PHap|^ÉPeßNm|
iet
telschap.
Op de verschillende scholen en kan8.8. tei Malang. * Men s rapporteerde
Te kwart na drie werden de au»
daaromtrent:, ...dat: van l hulzennood toren, die om 9 uur geopend werden "yin'
tomiblelen
"wederom bestegensen
gesloten
alle
waren
eveneens
Oedurende
den
tocht
naar
boven
toko's
en
ln Malang geen sprake meer ls
verband
met den beschikgeheel
getoespraken
had
zon
schuil
werd
ln
gehouden,
werden korte
de
zich
dat een dergelijke toestand ook niet
van een rit door
tijd
afgezien
van
uur
baren
;
waarin,
beteekenis
den
lOden
na
de
houden
kort
het
:van
bepaald l te .verwachten, ls.
een
kortste route
Malaiig."i
Langs
waarbij
Mei
en
Ide
uiteengezet
werd
twaalven
eerste'
zondrongen
de'
J a!, w «egt Ide s militaire; commanaangespoord zijn u beste nestralen
werd-teruggereden
leder
werd
naar Soeraaardrijk
f
officieren
het
door
dant. '.vele subalterne
geven voor de herrijzenis en verrast door het schitterende DaJ a.,
zijn gedwongen t hulzen te bewonen, krachten te
i
van Nederland en de handhaving van uitzicht op de f omringende V- bergDit bezoek;aan de suikerstreek,
waarvan'd«i huishuur boven hun fl- het
op
waren
I
Koninkrijk
Voorts
y door het onthaalte
de
bekroond
gaat,
ent
moeiminister
merkte
nancleele krachten
scholen collecte-bussen geplaatst complexen
tegen
Selecta,"
den
ter
Weiter
heer
De
zal
zeker mede ln aangelijkheden tom si geschikte hulsvesting alle
RulJ
de kinderen ln de gelegenheid te
om
blijven, ook lang
U
tegen
mijn
herinnering
te verkrijgen
een!' huurprijs, stellen hun penningske bil te dragen. de Wlldt op: Ik maak
com- name
de'gasten
Java
weer verlaprachtige
schep»
welke binnen de termen valt, zullen In den loop van den morgen
Uw
nadat
pliment
over
werd een
ongetwijfeld nog toenemen I
ten . zullen hebben!
ln het gemeente- ping!
stroom
van
bussen
Ne ent, heeft het college van gebinnen gedragen, de resultaVan een kantoor
deputeerden overwogen.
ten 'f worden; nog nader bekend gegebrek aan woningen ls geen sprake
resident , en de regent aan het hoofd,
meer!
In het postkantoor zagen wij het
met ■ talrijke 0 Inheemsche ambtenaJat, roepen tientallen gezinnen u geheele personeel om de radlo'vereede »,� territoriaal commandant
toe, welke „kampeeren" bij andere nlgd om naar een herdenklngs-rede
bracht eveneens, een bloemenhulde in
gezinnen, of ln pensions een toe- te luisteren. Zoo ■ had overal ln de
de
den vorm%eener■•groote krans;
vlucht vonden, terwijl nog ruim
20 morgen-uren een korte herdenkingsOnze redacteur te Malang meldt: j burgemeester }en deputaties van stadsmilitairej gezinnen die Malang , als plechtigheid plaats.
wacht, 1 organieke; eenheden uit het
Lawang
ln
standplaats hebben,
me
garnizoen, - enz. volgden.
luchten,
moesten worden
ondergebracht. DE VERBINDING WATES-KEDIRI.
Onder grijze. i grauwe
dagvorde
De -autoriteiten werden ontvangen
Teneinde althans ln de kotta te kunochtend
laat
den
ln
tot
Er bestaat onder vele ouders te stin deden schuilgaan, ving den 10-den door eene commissie, bestaande uit
nen wonen, namen 3 gezinnen genoedie
Wates, die kinderen hebben,
gen met,l huis!
Mei aan met machtsvertoon. Op den de i* heeren ,i F.E., MeUer, voorzitter,
verschillende in Kedirl gelegen scholen
Idjenboulevard werd tusschen ren- majoor Reemer, en (De Haan. Zi) werbezoeken, groote ontevredenheid over baan en kathedraal gedefileerd voor den .in eene afgepaalde ruimte geOorzaak der verwarring.
Naar het ons wil voorkomen moet de tramverbindingen van de Kedirl den territoriaal commandant generaal, bracht, waar T zetels *, gereedstonden.
Maatschappij (KSM.) op majoor I 1 g e.n,: die zich opgeInïhet park -betond zich verder]
er. een oorzaak op te sporen zijn, Stoomtram
1
Kedirl. Naar
waardoor de meeningen zoo konden het. traject Wates
op een overdekte, ln de een groote menigte,die:in gespansteld
had
uitloopen en waarbij
overheidsin- mens ons mededeelt, betreft het hier Vaderlandsche , kleuren uitgevoerde nen", verwachting het - uur, van achten
verbreldde.rjv'».
stanties volkomen«te goeder trouw een 50-tall Europeesche,' Indonesische estrade.
die
eiken
Kf Ploodlight bescheen de vlaggemasadviezen uitbrachten, welke den hul- en Chineesche kinderen,
tramverbindingen gedigen toestand niet geheel zuiver dag van deze
BU den territoriaal commandant ten, terwijl een luidspreker Juist de
.
hadden zich gevoegd generaal-majoor toespraak van den Landvoogd verweergeven. Het besluit van • gedepu- bruik moeten maken.
cl- iiiiiiiin
teerden, gedateerd 17 April *41 \la geDe ochtend-verbinding !ls nog vrij C o x, ' diverse stafofficieren
i%B>» «jPw tiwitff hui'wirr
Tegen 8 uur naderde de eerewacht,
baseerd op gegevens, welke ln de behoorlijk, hoewel de tram voor het viele autoriteiten, ln totaal een tientweede helft van het vorige Jaar bin- afleggen van den afstand Wates i
tal personen.
alsmede ,de regimentsmuziek. Precies
nenkwamen. Er ls ln de overwegin- Kedirl een uur tijd noodig, heeft. Om
om". 8 uur kondigde een hoornsigAan belde zijden van dezen bougen van het besluit sprake van een de trwn van S»2Q uur te halen, moenaal
Ide minuut stilte aan. Dadelijk
onder wie ver- levard waren zetels geplaatst voor daarop werd het „Wilhelmus" gewoninggids gedateerd 10 juli
1940, ten de kinderen
reeds om half genoodlgden en verder publiek. De speeld, terwijl de middelste driekleur
terwijl het advies van Malang's re- schillende zeer Jonge
Deze tram komt om regimentsmuziek bracht tUdens het voorgeheschen werd. j'Het i was een
als
datum vijf opstaan.
sident 8 November
aan, hetgeen défilé de bekende
half zeven in Kedirl
deflleermarschen aangrijpend moment, stemmingsvol.
draagt.
ten gehoore.
p. Hiermede was de herdenking 'van
In de periode wist men nog niet, rijkelijk vroeg
1 Sf
De middag-verbinding kan alleen
dat in het eerste kwartaal van
1941
den'lOden Mei te Malang beëindigd.
hadden
Duizenden toeschouwers
S
Een woord van lof! tenslotte aan
een nieuwe militaire gezlns-lnvasle maar zeer slecht genoemd worden.
zlCh reeds na het uur van zessen de politie, die voortreffelijk werk verte wachten zou staan, en vorig Jaar Terwijl de scholen om half één langs
gede op- en afmarschwegen
uitgaan, vertrekt de tram naar Wates
richtte, zoowel des ochtends als des
waren de omstandigheden anders.
Daarbij gaat het ln hoofdzaak om pas om 2.07 uur, zoodat de kinderen posteerd.
avonds.
mmrnmmmm—m
hulzen, die te rekenen vallen onder gedwongen zijn om tijdens de warmste
over
den
Eerst
de
vloog
luchtmacht
van den dag anderhalf uur Idjenboulevard,
Een uren
de rubriek klelnwonlngbouw.
troepen
waarna de
der ï woningbureau* heeft b.v. 34 doelloos rond te loopen. De kinderen te paard en te voet volgden. Opvalkomen
eerst
om
3.101
uur
te'
Wates
aanvragen in huren van ƒ 25
ƒ 60
lend was het marcheeren der, roode
De voeding van de kinderen kruis-afdeellngen,
p m.; terwyi er pereeelen van
ƒ.BO aan.
keurig uitgevoerd
ƒ 100 te huur zijn. Aan den Idjen- raakt door dezen ongewenschten toe. door pleegzusters ln vol ornaat en
stand
de
de
geheel ln
ouders
war;
boulevard staat al een paar maanbrancardiers. De stadswacht, alhoeOnze red. te Malang meldt:
den een verdiepingshuis leeg waar- zijn verplicht de kinderen een paar wel nog slechts lo oefendagen achcenten
mede
te
vergadering, der Malangsche
geven
om
wat
rijst
«De
van de huur beneden de ƒ.lOO ligt.
krahebbende, kwam
aan den stationswarong te koopen. ter den rug
Vereeniging t< werd deLandbouw
helaas
Bovendien vinden verschillende ouders nig voor den dagi Dit kan
stegen:■ ZaterEen nienw voorstel.
vastgesteld
finitief
den
landgrootere meisjes het onaange- niet gezegd worden van
van
vjn.l In het
dezer,
om
9
24
dag
uur
Het gemeentebestuur heeft thans naam, dat deze kinderen ln het bijRex-theater.
gemotodd. 1 Mei Jl. een nieuw voorstel bij zonder zoo
Tenslotte
de
defUeerden
lang zonder eenlg toezicht
Agenda: 1. Notulen; 2. Bestuursvoorgebracht.
den" gemeenteraad
riseerde en gemechaniseerde troepenblijven
rondloopen.
,en J Ingekomen
mededeellngen
Men is van meening. dat wonlngdat
ook
eenheden.
vermeld
Nog zij
Men begrijpt niet, dat de directie
stukken;
schaarschte nog onbetwistbaar be- van
oudere
3.
V.
Voordracht door dr.
Lyceum-V.O.C. en de
.
de Kedirl Stoomtram Maat- het
staat en acht de situatie der woningO.C.-ers
defileerden.
1
K.
H uj 1:t< e m a over
keurig
t:%Vf:
schappij geen maatregelen neemt om
markt nog zoo beklemmend,
dat door eenlge kleine wijzigingen
ontmoetten
de af- „Recente onderzoekingen ■ bij nieuTe
8
uur
ruim
ln de
verdere toepassing der: premieregedienstregeling «an de gerechtvaardig- deellngen te voet en de gemotori- we gewassen"; 4. Voordracht door
ling als urgent moet worden
op Kajoetanbe- de wenschen van de
dr. P. J. S. C r a m er over
ouders tegemoet seerde colonnes elkaar
schouwd.
pan, zoodit de daar aanwezigen drom- „Oude vrienden en nieuwe kenniste komen.
Voorgesteld wordt, dezelfde rege«
men publiek de infanterie zag op- sen in den cultuurtuin." Pauze. 5.
llng opnieuw vast te stellen, echter
rukken van Noord naar Zuid en de Filmvoorstelling met voordracht
met weglating van de bepaling, dat
gemotoriseerde colonnes van Zuid (toegankelijk . ook« voor £ dames,
het beelult ral worden onderworpen
naar Noord, een Interessant schouw- aanvang ca.
u.); 6. Rondvraag.
aan de goedkeuring van gedeputeerspelI
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Zaterdagochtend vond' hier: onder
verschillende zenden.
1 «£***
enorme belangstelling van alle bevolManoeroeng ü
Parenta
kingsgroepen
de herdenking plaa w .boeaja") uit Sltlotlo. Twee «eren nirom,
I
van den aval ln Nederland door een
door Ï do
rotoandeüngmlcen.
défilé i van 5 de weermacht en W LJBD.»
tal verband 1 met t
personeel en door een kranslegglnc bi] ateedi.vear,
hl) apoorlooa te ver- A.R.V.0.:
wUt
de halfstok geheschen: Nederlandsche
yj
naar het DeUache. aMÉMj PJVLY.I
vlag voor het lort Nieuw' Amsterdam.
:
Parent* keerde onlang
Ampenan.
e
»«n
®
t
böMtto«
terug.
Sltlotlo W
2«n
y
PIMfl WHMTirf
h*d, hU noc;
<LM »: W
STWnAPfIREI HM
Alle bevolkingsgroepen; verzamelden over. 1938 ■en lM# t
«ja
.
»."
betaald. B«« reprimande
•
AÜSTBALIËI
zich'Zaterdagochtend op het erf van kamponghoofd
waj
öa" Amanl'
den assistent-resident.' De heer Baay,
een;antwoord
met
h(Jiateeds,
19 41 Herd. 11 MM.
agent , van de Ned.' Indische Handelshet
10.00 Minuut s etflta.
de Europeesche Hl) aag er. eelXa geen beswaar In
bank, sprak
van
10.01 wOhatau.
Ingezetenen kernachtige \ toepasselijke kamponghoofd v ten aanachtwwe
U».
de
10.01 ToatptMk
aohryft
tte
beleedlgen,woorden.'SMSpHS|MßHaHaßb«pHMl ledereen
*w j.i i,' Joakaaa.
s i
Daarna; hield Poengawa Tjakrane.
NIROM.
10.10 Ber. anMb
p-'
gara namens alle lnheemsche bevolwiiiTrwi'jT-'
10.15
nuttroordradrt.
een 17.01 Protramma.
10.U WUIHI Pi
kingsgroepen een i korte | toespraak. . . ; Zoo. dronk -hU > eena toeak ta
kampong17.01 Theeeoneert.
11.06 Olnemaorgal.
De ass.resident >4 antwoordde in kedei met nog , veel andere
11.16 Orkad.
kernachtige bewoordingen. Allen, wa- genooten.7 Het kamponghoald; kwam 17.4S Oymnaitltk.
11.00 Miauwt.
Arendsneat.
en diep onder den indruk.
naderbij ta! verband met de belasting. 18.00
11.05 Allerlei.
,
18.30 Varia, l
dat
hy
grof,
van
de
driekleur
het
Parenta
ï
hUschen
antwoordde
BU
».4S Voor mnnita
10.00 Nieuw».
nooi
f
gold
had.
intuaachen
geen
;erd door een flultorkest het WilhelI
nog I
10.10 Operamutlek.
mus aangeheven.ig®PWWW*<|*W| dlgde i hl] het t kamponghoofd nüt
BOTTBOdU»
10.45 BartUlltUel.
Het s; hoofd j van het plaatselijk b< met hem een • glaa t toeakte drinken. 10.00 1 minuut stut*. ';, .;■> jaaaww—waa
iuur van Mataram trad hierna naar Parenta s bood t hem «pottend een glaa 10.01 Wilhelmus. W SW MUuwaktrlaMta. |
Toeipraak Oomm. 11.41 MA h
oren en overhandigde namen* alle aan.ï Het ï kamponghoofd M weigerde. 30.01 Zeemacht.
x4MB 16.15 sydney «mint
bevolkingsgroepen t 2.000 ten behoeve Waarop: Parente I hem' het volle i glas wam
10.10 Ser.1 muxlek. >;: 11.15 BJI.a Met «e»»£
oorlogsfonds,
t
het;
j
/an der actie*voor
la i het i gezloht wierp.- Het»kampong- 10.15 Bultenl. over». 11.10 Blngapara 9t.
,/aarna de ass; resident dankte.fv«»*3 hoofd deed echter niets.
10.30 A. i Oampoll. v ; 16J0 Shanghai; Baf,
Aanwezig; waren ; ojn. eenige dui11.15 B»r.i eonoert. , n 10.00 Ohungkiag IM.
10.00
rrandaoe Mh%.
zenden lansdragers, terwijl de achterEen keer waa het kamponghoofd 10.45 H.t Banna.
10.00 Mhl «af.»'
ste stoet bestond uit een groote groep belastinggelden \ gaan' Innen. Hl] \ had 11.00 Nl»uw».
10.00 Oantoa Rn®.
inheemsche [ hoofden' te ! paard. m Ook reeds een bedrag aan belasting geïnd, 11.50 Concert.
10.15 ManUa Rn«.
11.10
Varia.
Middenkwamen
en
Oost-Lombok
uit
toen i Parent* ? naar f hem toe, kwam
10.16 Singapore Mal.
berichten 'i binnen betreffende treffen- met het veraoek hem ƒ 0,50 te geven,
10.10 BJA «n«.
de herdenkingen, bijgewoond door alle
Singapore Ba*.;
aoodat *hl] toeak 1 kon * drinken, "i Dit
bevolkingsgroepen.
jyirff'f BJBA
werd 1 hem geweigerd. Parental werd
MJO Penan# Ma*
woedend en' aou ; het' kamponghoofd
y
DINSDAG 13MEI.
BJ.O.
Medan.
geslagen. hebben, ! waren omstanders
HJO Hongkong fef.
KIHOU.
gakomat^SßHß
'De herdenking ving hier Zaterdag- niet
MJt Tekle MeCW®*;
, (.00 Wilhelmus.
i
met
indrukwekkend
morgen aan
i een I
10.44 Sydney/TertA Ife.
i een \ dag < kwam het kampongt.Ct
Oramofoon.
Op
■
défilé „van ■; granlaoen,?s stadswacht»
• 10.45 Singapore Ank
Parenta
S IS Oymnutlcfc.
de
van
In
kampong
hoofd
V.O.C,t veldpolitie l en Si Roode (g Kruis
■ 10.55 Tokl» taf.'''
Parenta IS.» Nieuw».!,: ii.oo Chungkias Mal.
voor i den; gouverneur (van W Sumstra, aelf voor belastlng-lnnlng.
S.AS
Oramofoon.
ï
wil
11.05 Singapore Mei
parade ■ werd gehouden, aat op ■ een houtblok voor sUn eigen
waarna ï
7.30 Nieuw».
waarbij majoor Jordana de troepen in huis.i Net Iwas V het ï hoofd I bezig \ met 7.40 Orke»t.V. SWM 11.10 Chungklng R(i
T.4S Voor ceerarendeiiniuto Sydney/Partb
het Maleisch en het Nederlandsch op het ontvangen van gelden van beMngalartt.
en t belastlngkaarten 11.01 Oenremuxlek.
kernachtige wijee t toesprak. IHU t her- lastlngbetalera
11.16 Singapore Met s
11.85 Zang.
innerde aan■ de beteekenls, van dezen af) te teekenen 1 voor ontvangst, waar. 11.40
IIJO Bangkok Fr.
Kookpraatje.
ta een kohier j aanteekenlngen 11.00 s^vttyvv-tfV
dag!
eindigde t met t ■ een driewerf van
■ 11J5 Bangkok Bng.
j
plotseling
toen
Parenta
11.35 Bydney/Perth
hoera,voor,de Tiiiilimlii'lMlfti«ijpilffj werd gedaan,
13.30 Allerlei.
Ml Nederlandieh.
Overal bestond zeer; groote belangvan' achteren kwam. Hjj sloeg het 13.20 Nieuw».
11.45 Shanghai Bn#.
13.10 Allerlei.
tegen zUn hoofd, zoostelling
dit: vertoon, van' strijd- kamponghoofd
11.51 Chungklng Bng.
dat > diens muts iop den grond viel. 14.10 Nieuw». .
geest ■ ■en pataatheid.".-' *:«:$
Programma.
11.00 B. FrancUoe Paf.
Bovendien, had >hy een, rentjongmei 11.01
11.00 Manlla Fr. .
17.01 Theeconcert.
een"
in zijn hand,: i ook
Koetaradja.
Ijzeren stok, 17.43 Taalcuriu». jflHH 11.00 Rangooa Eng.
1
zoodat het kamponghoofd het raad11.15 Manlla Bng.
18.15 Oramofoon.
%De plechtigheden vingen' hier C Za- zaam vond onmiddellijk de > vlucht Ite 11.10 Balalaika. »H| 23.00 S. Franclaco Bng.
33.10 8.8.0. Kngelirh.
terdagmorgen 6 uur aan met het hij nemen. HU rende naar het huls van 18.45 Ra41o Oranje.
schen vani de t Nederland»che. vlaggen Jonathan en verschool. zich 1 aldaar. 10,00 Wwei ie. Ci 33.30 Delhi Cng. BJA
>i 14.00 B-8.0. Air.
A. Bandier.
ln het .Vredéspark. Nadat de midden- Pas toen de politie ter plaatse kwam, 10.10
14.00 83.a Iraanaeß.
10.30 Oenremuzlek,
vlag halfstok was geheschen.' namen durfde {het kamponghoofd weer voor
onmiddellijk twee| onderofficieren tus- den dag te komen.
schen de. vlaggemasten de rouwwacht
ln, het geweer
3 den:' voet. :,* Elk . Voor den Groeten Rapat te Balige,
halfuur had aflossing van deze wacht onder leiding staande 'van'controleur
Ver. van leeraren stenografie mainchineschrijven
plaats. tVela kransen werden door de J., Keunlng,. ontkende Parenta.», Volges
getuigenis
had
het
kampong.'
bevolking, vereenlglngen, autoriteiten,
zijn
enz." kransen ien bloemen aan den hoofd hem;willen wurgen, waartegen
voet! derimasten' gelegd.'SßhH^Hpqj hl)zich iverdedigd - had.. Er' waren
Het: geheel; was zeldzaam 'ï. Indruk- echter vele getuigen.
Op Zondag, 4 Mei JJ. werden ito
wekkend en ?de | belangstelling . . was i Parenta werd
Soerabaia J wederom examens afgenoI
wegen#
veroordeeld
enorm. '■
C-*
mishandeling ' Tan ', een ambtenaar ln men door de afdeeling Oost-Java van
Qm,7i.uur.had de militaire,marsch deiuitvoering;van zUn>taak tot één de Vereeniging van Leeraren in stenodoor de stad plaats, ■ waaraan C-werd
grafie en machineschrUven/WPBQM
gevangenisstraf..
«üVoor deze examens hadden zich in
deelgenomen door «het garnlsoen,' de Jaar ■
stadswacht, het V.O.C, de militie en
het geheel 68 candidaten aangemeld.
fDe examen-commissie bestond uit
den landstorm >en vrijwilligers • van
het Roode Kruis. ;
den heer Xj.TJ. de Paauw (voorzitter)
Aan s het! einde s van den marsch ï' De Vj Interstedelijke ïi roelwedstrUden, Batoe, de dames; E. W. K- Steinmetz,
stelden'de troepen zich'OP'Voor^.de die de. roelvereeniging „Brantaa" hier D. van der Haar (Soerabaia) en
monumentale poort van het kerkhof ter stede ttjdena ide j Pinksterdagen mevrouw W. Lantermansi (Malang).
op Peutjoet, alwaar. het geweer < werd organiseert,
uitslag was als volgt:
beloven zeer; Interessant -V Deergaderingsteno
(raat
V
gepresenteerd onder koraalmuzlek, te worden.
Nederlandieh 30 0 l|r.
waarbij, de gevallenen ln het moederp.l m 1 ff'
land werden herdacht.
DankizU de welwillende medewer- i! Aangemeld,
opgekomen en afgewe*
Des avonds ,7 uur werd ln het Vrevan;
;v.
de
gemeente
king
de
wordt
i
een
despark in tegenwoordigheid van, de
X.
Kajoon-baan verbeterd door het op- feS t eno typist ( e ) Engelseh
autoriteiten de vlag voorgeheschen.
mimen van eenl modderbank bij DlX 0 0 1 gr. / X 7 5 a a n s 1- p. m.
nojo. Is dit werk verricht, dan »taat
en opgekomen X.
Palembang.
|
het
van
vrijwel niets \
deze u Geslaagd:- mejuffrouw A. Keyman
gebruik
v.■
f
desideratum
in denkweg. Als
den baan slecht*
De i plechtige herdenkingï
, overblijven het l verflausou
een
IS tenot y p 1 s t (e) Ned e r*
tienden Mei fcl werd ingezet met
wen van |de ■ bocht' boven Ide l Sono- lindich"
130 1g r./XTI
rondmarsch van af deelingen van leger kembangbrug.
Mogelijk, datï hiervoor aan • Li p." ui
jiji
en vloot,' inclusief p het V.0.0,- de echter t nog * tydi® een Xoplossing
ml
i
Aangemeld en opgekomen S.
alarmploeg <J der Ss stadswacht en het
<
Geslaagd:, de dames L. Haga, W.
Roode Kruis. Voorts had een'rondrit kunnen worden gevonden.
van i der; Hoff en B. B. Platt (van
van
bet
plaats van mobiele eenheden
: Deelname aan de wedstrijden
door
leger, de stadswacht en het Roode
de a roeivepeeniging „Hollandla" .te
Kantoorstenograa
M
KruIs.TW(IBWBHMPIHH|WBBiIÖ*<
lls 1 reeds; toegezegd. Zy / tal NederlandschXSOlgr. p. a.t
Na den rondmarsch en den rondrit Batavia
'in;
uitkomen
de 'volgende nummers:
Aangemeld en opgekomen XI, afga*
volgde een défilé ten overstaan van heeren oude 4, heeren oude
heecommandant
der
maritieme
den
mid- ren: Jonge 14, heeren Jonge 2, 3,dames
Geslaagd: de dames M. O. van
delen. den resident en den burge- oude 4, dames oude 2, dames Jonge 4, Deursen,
O- van Reyn, H. A. Spoel
|
1
imjiiHi
nu
iriifaoiifPinßi'iiiii
-1111
1111111' wii
Jonge 2 en dames Jonge sclff.',= en de heer Go Ping Hong (van Soa*
Te 7 uur heesch de marine 9 vlag- dames
Semarans, vur vele getrain- rabaia), mej. L. E. Hendriks (van
gen, ï waarvan de 1 middelste halfstok, ï\Voor
de
roeien door overplaatsing zUn uit- Lawang), de dames O. Banens,
Y.
waarna door de marine een krans gevallen, levert! het uitkomen ln de
Gunsch, L. J. Lastdrager, A. P. van
werd'/, gelegd,;gevolgd door talrijke oud* en
jong* nummers bezwaren op. de steenoven en Tan Pwtn Nio (van
kransen en bloemen van bet publiek.
echter op, dat Malang).
Tijdens de plechtigheden stonden Gehoopt wordt er
nog
„Kali
Baroe"
toch
in staat aal Kantoorstenocraat
langs
duizenden ö> belangstellenden
MJn, met eenige ploegen den strijd Enge 1 s o h
0 0 1g r- p. m.
den weg geschaard. , .
aan te binden.
Aangemeld en opgekomen 9, afga*
~
wezen 7.
in
rir
Loemsdjang.
. Te rekenen' ia, voorts op deelname
Geslaagd: mej. L Wentholt (van
Hier werd da herdenking ingsluld door de marine, die vermoedelijk met Soerabaia).
aantal iloepen e&1 laten «Kantoorstenograat
met het hijsehen van de vlag op da een groot
onae Nederlandsch XOOlgr. p. m.
aloon-aloon, Door Islamieten en zien, . welke krachtprestaties
-t Aangemeld en opgekomen i, alge*
Christenen werden bidstonden gehou- marine-me<nschen kunnen leveren.
wezen
den.
Geslaagd: de damea J. E. dolden*
hoff, R- Magenda, P. J. Manoehoetoa
Beerakarta.
en de heer Koe Tien Siang (van Soa*
In dan Mangkoenegaran werd de
rabaia), de dames T. Poeke en J. A.
herdenking begonnen met een v gebed
Schutgens (van Milili|V«»llMlitifr<llil'li
door den pengoeloa en da geesteltykKantoortypen Engalieb
heden In de moskeeën te Solo en.te Al is iemand koerang adjar 175 aanslagen p. min,'
Wonogtrl.' Te middernacht had
een
(Aangemeld en opgekomen 1
stille omgang plaats om de astana
Geslaagd: de dames M. E. O.
De he«r Mochtar heeft de volgenMangkoenegaran,' waaraan door dut- de vraag tot de regeering gericht: Schuurman en A- P. van de Steenoven
eenden i menaehen werd deelgenomen. pi in aansluiting opi de vraagvan (van Malang)."»,;
Zaterdagmorgen i rond
militair den beer Iskandar dl Nata van 19 (KantoortypeniNeda»»
machtsvertoon piaata 'door het leger, Februari Jl. Inzake de onheusche 1 and s c h'X 75 aanslagen
het legioen, het V.0.0. en de stads- bejegening van een verdachte door per min. (Diploma B).tastte*
wacht.
een landraadvoorzitter veroorlooft : Aangemeld en'opgekomen IT, afga*
-js 'i iiiaillipaiii'nwr ilwi i<mj]
steller zich de aandacht te vestigen wezen 5. •
Poerwokerto.
.Geslaagd: de dames J. E. Ooiden*
op een soortgelijke klacht.
hoff, M. c. van Deftrsen, E. Horsman,
i Ook hier ward da dag va aio Mei
< De landraadvoorzitter van MeesA. Krijgsman, P. J. Manoehoetoa,
op plechtige wijze herdacht.
ter-Cornelis zou tijdens een civiele O.;van Reyn- (van Soerabaia),» da
dames H. van Helden, H. J. Kochhelm,
Tjilatjap.
procedure den elscher in'hetïgeding, Achmad Moekri bln Fange- L. J. Lastdrager, L. Llem, J. A.
.In verband: met de, herdenking; op ran Hadji Zaharlfo.ar de woorden Versteegh en de heer J, P- 2ei] dal
Zaterdagmorgen werd om .7 uur een „koerang, adjar'j; hebben
toege- (van liiliilinul' a ifiiniiiwllii|»iii»iül|Wni>im
Omval ook Joego-Slavië Griekenland
KantoortypenWeder
militaire marach gehouden door troe- voegd,* omdit betrokkene tlch'telandsch:
140. aanslagen
pen van het gamlsoen vanaf de kambij
voren
den president van het p.<mln. (Diploma
A).~"£SPHP*«taiiiïi*ia
Onlangs heeft de Commissie voor pementen naar de woning' van den BoogverechtAol
hebben be- • . Aangemeld 15, opgekomen
; 13, afgr
het Rechtsverkeer 'ln Oorlogstijd aas. resident, alwaar; op het erf i eeu klaagd over een sou
verzuim'.van den «rezen T
bekendgemaakt,;; dat Hongarije, vlaggenparade plaat» had, welke werd voorzitter met > betrekking
tot 1bai
Geslaagd: I mej. L. J. Niggebrugga
en Bulgarije als door den vUard bijgewoond door. den plaatselijk mi- «lagilegglng
op
perceel.
'een
gebied
fvan Malang), mej.' R. A. Soellchatt
bezet
worden'beschouwd.v:.-* litair commandant en overige
iiiilMWifeiinmm
Handojo (van LoemadJang),
Intusschen heeft de f' oorlogvoe- plaatselUke militaire ien civiele: auto» 1 Bteller
zou gaarne ï �ememen iof Koesoemo
Go
Tlong,
ring ln den Balkan*er toe geleld, rltelten, alsmede door dulsenden«. be- zulks
da
heeren
juist
ds Re- Soeprapto en Kian
lien zoo ja,
dat ook Joego-Slavië en het kroot» langstellenden van alle bevolklngaImam Soetrlsno< (van
geertng het niet■ wenscheltjk acht Soerabaia).
ste gedeelte , van Griekenland door
etappen te doen ter voorkoming
de Duitschers bezet zijn, ln verband
Het hUschen van de vlaggen had van herhaling.
waarmede de Commissie goed meent door marinepersoneel
plaats, waarna
te doen om. ter vermijding van eede troepen voor de vlaggen defileerregeering
Het antwoord

4

Minister Van Kleffens aan den arbeid

Radio - programma 's

versus
jaar gevangenis straf veroordeel
„Boeaja” kampong= hoofd

•

(Via

n s.n. Hauilw. 12 Mei UU.
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Een verboden woord
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Waardevolle boekjes

Nog kan worden opgemerkt dat de
woningnood vrUwel uitsluitend
tot
uiting komt ln het woningtekort ln

Door vijand bezet gebied

Voor de versterking van

Woord van lof.

onze weermacht

Na afloop stelde de territoriaal
commandant zich telefonisch ln verbinding met den commandant van
de stadswacht, teneinde dezen zUn
waardeering te betuigen over de uitneemnde houding van dit oorps, eraan toevoegende dat deze waardeering niet | als eene phrase was te
beschouwen doch den Indruk weergaf.
Ken mooi testimonium, waarmede
wty alle stadswachters hartelijk gelukwenschen!

categorie klein woningbouw;
dit
Door de Vereenlgde Prins Bernls echter niet lets van den laats ten
tyd, doch bestaat reeds minstens 2 hard- en Spltflre-fondsen zal nog deze maand bet eerste deeltje van een
Jaar!
serie van 6 boekjes worden uitgegeven, bevattende een verzameling van
EUROPEESCHE LAGERE SCHOOL A.
redevoeringen en uitspraken
van
H.M. de Koningin, den Koning
van
Met
Engeland, Prinses Jullana en Prins
gu«tu«i»alitedezer6te- Bernhard, den Gouverneur-Generaal

1Au-van Inga

de

de?«'en.*Oouvernements van Ned.-Indië, President Roosevelt, Wlnston Churchlll en prof. Ger>nc$opHid .w
brandy,TaBHtóSNH9BBîiBßflStepii
dpDlaen
Deze verzameling, welke betrekking heeft op het afgeloopen
beitosdeensslvr
Jaar,
denuitbrekn
zal later ongetwijfeld
historische
vinhedltm
n >im j|üllfilpiiWl>Mi|l
waard*ilulilii
toen ultvoeHet eerste deeltje, getiteld „Koring Thans
ninklijke Woorden", zal de redevoestaat.deopeanvlst.
ringen van H.M. de Koningin tot op
Dezesalechon
10 Mei IMI bevatten.
voor scholged
De boekjes worden' sober
doch
betaald ewdonrt
goed verzorgd uitgevoerd en zullen
stevgaroHenp t
verkrijgbaar worden gesteld ' voor
beteekent,dat
1.50 per deeltje. Tusschentyds zal
schóolgeldoiscph:l
tegen
den prijs • van; ƒ I.— ; verkrijgvoorkindthe9rme.ij—nt;
baar zijn een stevige linnen stem»
voorkinh4d.e20ttermj;
pelband, waarin de deeltjes kunnen
voorkindh3e.—t
worden opgeborgen (niet
Ingebonvoorkinhdet1.50
den). Inschrijvers op alle
deeltjes
Als; diena,t
ontvangen den band gratis.
deze
Nadere bijzonderheden
worden
debveowdaraeginplkn,]
binnenkort K ekendgemaakt.
sommigep
stede wordenl
Daarbovenkomvgetewro-n
Statutenwijziging
goeding.lervmaid n,e.
p
e
r
rende vctoean51rBewilliging verleend op de akte van
mijn;leerinbng. statutenwijziging van de N.V.: ..Naam.

vorwie lering, is toeganklij

g.

het Jar;
verhind. echtrd ori

r1ed-

•

n.dartoe r-Aheo

Europeeschei*'lager

Des avonds.
Te
uur ringen ln verschillende
Prot. en R.K. kerken religieuze herdenldngen aan. die volle bedehulzen
trokken. De dienst ln de Prot. kerk
aan de Aloon-aloon werd bijgewoond
door den resident en den burgemeester van Malang, • kolonel Overakker
en vele andere officieren.
#

In het Beatrixpark waren drie vlag-

er- volgens

dez ethinmu-

ierv betaling.

niet scholgedn vr verglijkn moge 4de termijn.ƒ erp de3 ƒ per 2de termijn;ƒ erp Iste ƒ per

Ookdez per.< 91
gebrachtdn p-o nlre-vde

van

de

gehvn

sohlentdzr articule

helft

•

dragenzliajdgnaern
kening

en

>

.

"

"

<

\

.

gemasten verrezen, waaraan Neder,
landsche vlagïen gfheschen waren,
de middelste, halfstok. In den lichten
bewoog
avondwind
het dundoek
slechts zwak. Aan den voet der masten, die voorzien waren van de schilden met wanens van NMerland.
Oost- en West-Indl». kwamen talrllken eene bloemenhulde neerleggen, en
tegen fhalfacht was het plateau verborgen onder een bloemenvaeht.'Daar
lagen bloemen ln alle kleur en teekenine uit bloemenzaken naast een)

.

voudlee

ln

aronskelken

eken

tuin

r.tge moTeltjke onzekerheid op dit
punt. bekend te «stellen, dat
genoemde twee landen door den vUand

bezet

gebied

zi.ln.7AUe
benalingen,- welke
de verordening
Rechtsverkeer ln;, Oorlogstijd ten
aanzien.van vllandelljk gebied be-

vat. zijn derhalve ten volle op Joeno-Slavie en Griekenland (met uitzondering van Kreta; en, eventueel
andere gedeelten,
waarvan vaststaat, • datzi] niet» bezet en onder
het feitelijk gezag'staan van de
naar Kreta uitgeweken Orleksche
regeerlngl van toepassing zijn geworden.

»

>

onderwijschtg!

,

|

—

2

Openbare

Epidemiologisch bulletin
van het Eastern Bureau Singapore

de fvraae
tm persoon
heeft geben«d.\Volgens iverklaring
van genoemden voorzitter heeft het
echter, niet i ln zijn \ bedoeling i geleden betrokkene onheusch te be*
egenen, doch heeft hy hem slechts
onder het oog willen brengen, dat
het I onbeleefd! is: om i klachten wegens gebrek i aam voortvarendheid
van het grlffleperioneel met , voorbijgaan van i den* landraadvoorzitter rechtstreeks bit i den' president
van het Hooggerechtshof voor te
orengen.-iisai»>^Mmi«-v-«'
.Deze verklaring niet ln twijfel
willende trekken, kan de regeering
noc htans evenals v; het t Hooggerechtshof het gebruik van de woorden r..koerang adJar'J.'i welke! voor
den aanzesorokene'
kwetsende
bMeekeius moeten hebben gehad,
>

•

Theunobw e r k e n: «White
Btructed univen*; Bruggeman
sierHet kweeboomen; Schoonderbeek
ken en verzorgen r van * bloemen en
300
planten ln de woning; Krabbe
maaltijden; van Rensselaer
Betcha
My llfe wlth
can 't do it; Anahareo
HaUbreed; the
Grey Owl; Dlcltton
story of Grey Owl; f Olune
Zwerf»
tochten; Kafka
Amerika: "Mollema
—

—

—

—

—

—

—

—

Nederland

lai

»

Wetinichippi 1 l) k

Geschiedenisl van'

ter

f:en

*

}

?

_

ree. dl. 1; Twentleth century lmpreaslons of Netherlanda India; Leufkens
Mooi Java.
IMMMM
StrooRomans:: Eerbeek
tchippers; Kljdsmelr
Diner; Anand
Across the black l waters; t Hall!
Royal met i goedkeuren.'vnwnafiMHM
Doctor Dogbody'a leg; 1 Leslle
Wllllam;; Minney
How valnly mens
A wlen bedoelde landraad<

—

geëindigd

Hoe ze over denmofdenken

ïncrimineerde t woorden 1 tegena den H Een
>
genoemden

Leeszaal

Nieuwe aanwinsten

—

Denen en Duitschers

der«'

juist, dat de voorzitter van
den landraad te Mr.-Cornella dt ge-

—

geplukte

.en lauriertakken en or.
r.hideeën uit de zwoele wouden de7Pr

luidt:
Het geheel verliep vlot en leverde
eeu Indrukwekkend schouwspel op.
Het

-

beperkende

Week
3 Mei 1941.
Nederlandsch-In- landen......
te Batavia.
ïï OM-MaaUehanpy"
ticuliere j
verleen<l °P de akte van
Macao: 1 CholeraVßangfcOk: 1 pok]
I*nirs « ichlldwachten. uit 4 i land.
van de N.V.: „Khoe aarden eekozen.
«tatutenwilzlftnot
Bhanjhal: 3 pokken.
ken;
ppnp
trok
processie
Waarde school komt. Kong TJlan« Handel Maatschappij" te
van
burrer»
en
mint*).
hurwauen.
zal
IJ HoogstwaarschUnlllk
.'het nieu- Dnwoenn (WesUTavaV
r en. »»e»tpll!Ven ;
Besmet verklaard:
'n hun aober ordewe ; schoolgebouw" neerjrezet worden' Bewllllflnw verleend op de akte van »»wa»<l.
matw"
Mdvlnder*. .in.
Chlttarons door* Ned.-Indlë wegens
Inleen2plantsoen, dat de 'gemeente itatutenw«t7.lïlnsr van de N.V.: „Deii
en Chlneeïen, ouden van cholera 6/B/IMI.
thans aanlegt aan
de' Kawistraat Batavia Maatschappij N.V." te Bata. «eemachen
dagen en Jongeren,
kinderen n0jr......
Bawein door Ned-Indlë
wegera
hoek Idjenboulevard.
De plannen vla.
Daar naderde een dichte atoet,
de pest.e/5/mi.
loore Vennootschap

of'

*

<
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]

*

—

—
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—

een:
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Prlestley
postscripts; Robertson
Moon tlde;Wallace
.The » spring
returns; Young
Mr. Lucton's free-

—
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•

den.

—

—

,„>

i2? ,e.r reeds
i

heeft verklaard de

.koerang: adjar"
ln
P® n1 vervolee te zullen vermijden,
.

Jonge Deen, die dezer dtren
tn zijn geboorteland' Ned. Xndll li
teruggekeerd, heeft het een en ander
over ide < Dultsche bezetting m van
Denemarken verteld. Daar . het
meeste hlenran uit de telegrammen
bekend ls. kunnen we dat weglaten,
ja Maar de f* volgende
typeerende
anecdotes zijn nleuw.v : .
Er werd een Journaal vertoond
van e £2. tocht van bommenwerpers
raar, Engelandn Er gingen«er honen dj 4 kwamen t alle terug op
Dat was te zien tijdens de
na-,
voorstelling om i zeven uur. Van
"H rlep toen een
Deen. ; ,jslei twee • komen
ook nog
••

>

■

ÏLi
van

<*•

voorstelling

negen uur 1 "jw^hiV man»» r
E 2.een schipper vertelde,
dat hU
M
e.£<,e.! lnva*lepoglng ergens
JÜLr?i?ultechers
had 8l®n drijven.
w?i i
,

ril J2 55

stinto?'
53»Nou;

"*"

genomen.

r

die zei dat hij nog leefde.
geen
2» ,5, et Hooggerechtshof
liegen allemaal. Dus dien
Kinderboeken: Kramer— aanleiding
gevonden
hem
h#sslb>
Het geheim van de gesloten kamer.
over nader aan te schrijven. hier- fooldr maar weer in zee ge*
,

Alles pleegt Hitler

te

verdragen Van Amerika

legram

allicht verzonden zijn.
Daarop ikomt de beschouwing vfen
de f Pravda neer .*3 Men l kan haar
onmogelijk
vriendelijk
voor
Duitschland * noemen.'"
'

•

Indië moet den oorlog helpen winnen

.*

Matsuoka’s rels

In

verzamelt hij casus-belli

Europa

Ruslands

De' Engelsche, regeering iis i dan
ook S eindelijk | voor t het. oogenblik
tevreden" met Moskou. Zij heeft
daarvan blijk gegeven ln! het parlement. Wil zU Matsuoka vóór zijn,
voor dezeB met voorstellen uit
Berlijn en Rome teJ Moskou : aankomt? Daar zal men op het oogenblik wel bereid zijn weer een toontje lager Ite zingen l tegenover l de
Russens dan men er, ln den laatsten tijd had'gedaan.
r Matsuoka
hij heeft i het niet'
pleizlerlg. Hij was naar Europa gekomen om de groote triomfen van
de spil te beleven,
er. bij zijn
terugkeer i tegenover de zijnen van
te ; getuigen. Mussolini's ' offensief

houding

Ook vrdchten op water kun."
nen uit sterllng-landen worden Ingevoerd, geconlelteW'Vruchten
zullen van het menu worden geschrapt,
geconr etter* ofgesuikerde
vruchtenschiiien «ondergaan

Luxe moet worden gebannen

Se I S.H. Maandag, 12 Mei 1941.
ken,' schrijftafel-•, enirels-

sier- en
klokjes en f dergelijke
t geworden
e-k
zullen
i
lux
lokkend
weerd. Voor andere uurwerken blijven
invoeren na i overleg >' toegestaan, t De
invoer. van' zl 1 � e r en,i nlkk e lenen stalen horloges blijft *dus
open.
•
De liefhebbers .van schieten zullen
het zonder wind, «n kamer-bukken" moeten stellen.
Teneinde 4de I lichamelijke oefening
zooveel mogelijk te bevorderen, zal
;

•

,

Steeds , opmerkelijker wordt de
houding tvanl Rusland. Men zegt,
dat de Ruisen reeds geen olie meer
Brandewijn zal niet meer kun- de lnvo;r van sportartikelen
leveren;aan;Duitschland sedert de
Ter besparing op
deviezen
nen worden geïmporteerd, .cognac, niet'
bezetting van Bulgarije. Men .wist,
belemmerd worden.
weinig datlMoskou|telvorent*Sofia: een
Jenever en' whisky; alleenvulï Voor f
en scherts-artlstcrllnglandenrHMMttMßifiiawpgfegl
-echter
zullen geen deviezen
wederzijdschen
kelen
verdrag?van
.bij.
1
hetzij als overbodig
gevoel van eigenwaarde
artikelen, i die
beschikking
worden gesteld.
ter
aangeboden,
stand had
dat de Bulkunnen worden beschouwd hetzij ook
Voor 11 k•u r e n,? rum*en < g e- meer
aquarellen
Schilderijen,-!
l'verworpen
toen
garen;
jen
hebben." Nu
binnen,. Nederlandsch-mdiS kunnen deetllleerdeï dranken
Londen, 2 April.
zullen slechts na
teekeningen
voorloopig
import
verdwijnen
en
hebbeni de Russen; Belgrado aanworden >vervaardlgd^HßHHMmMM vruchten op'brandewp overleg kunnen
worden Ingevoerd.
zullen geen valuta worden j beschik- Voor; beelden, vazen,, JardiDe wereld staat volmaakt op zijn gemoedigd ln zijn verzet. Daar kon
Beperking deviezenuitgiften.
baar gesteld. '
kop.* Amerika gedraagt zich als een te minder, twijfel a»n bestaan, senier es, tw*andborden'.en:dergeoorlogvoerend land en zijn'staats- dert de geruchtmakende Russische
verslerlngsvoorwerHJke
l
port
landen,
rechtöi
zuöén
Wt)n,
sherry
Niet allfen .de
die
Hetzij geheel,
lieden |en ï diplomaten nemen niet verklaring .'tegenover Turkije, weedel metaal, blijft
pen, mits niet
ge.
kunnen
oorlogsgeweld
sterlinglanden
|
j
uitsluitend
uit
streeks
onder*
het
I
tegen'sterling
den! geringsten schijn van neutra- reldkundig was geworden. Het was
valuta mogede
Invoer
i
bukt;gaan,;doch;ook!de ons omrln» worden Ingevoerd. : ': ;?;
liteit meer.ln'acht^BHßHHßri nu i niet \ meer ï twijfelachtig waar mislukte. Hltler'sßalkaridlploma■
gende landen; zijn i ons op het gebied
de {Russen', stonden: met hun be- tle liep spaak. l Toen hij *te Rome
s p e e 1 g'o'e d zullen
Duitschland en
Voor sigaren en sigaretten
der'*.; Invoerbeperkingenfe»voorgegaan.
worden
kommeringen
uitsluitend
belangen.
ïen
valuta
Italië
mate
valuta
beschikbar
In
beperkts
hebben
Toen aankwam, hagelden de ongelukken
zullen
slechts
BritschStralts Settlements, U
mate; voor luxebeperkte
door
de omwenteling te Belgrado plaats dichter nog dan:ooit te voren op Deze beperking op Indië’s De
in
gesteld
worden
beschikbaar-gesteld
daar totnogtoe
en
men
Indlë en Australië hebben reeds lang
en* mechanisch
vond 1 heette' het dat Moskou een het hoofd van Mussolinl neer. l
geen ruzie over
maatregelen - genomen tegen den in- zal er zich dus op hebben voor te be- speelgoed
HM
mogel
i
j
k
is
levensstandaard
al
l
e
szi
n
s
ed'. kunnen geen valuta
e
o
1
g
reiden,
Villanus
•s
e
p
van
dat
men
meer
en
meer
dient
telegram,
aan
kon
er
gezocht.
Hun
de
J Juist den schrik. van de
voer van goederen, die voor hen ecoverstrekt. •;
Zuid-Slavische regeering had ge- vernietigende nederlaag. van de
nomisch leven nietl noodzakelijk zUn over te gaan op het binnenlandsch meer worden;
schepen •: zijnr: in
kunnen
Poetsmiddelen
product.
zonden.
Later
heeft
die
zelf
kunnen
ot
produceeren'
de Pravda Italiaansche vloot beleven die zooof
beslag genomen.
zU
sterlinglanden worden
uit
uitsluitend
door andere • zelf geproduceerde goeen zij hebben' aanleiding gezien; verklaard," dat dit bericht niet met veel Engelsche: schepen I voor 1an•.. '
•
De Invoer van'geslepen dia- aangevoerd.
koopt,
moet deren kunnen 'V vervangen. Men la
dere diensten vrij maakt. Als een Indien iemand'lets
hun i bemanningen last r.te ? geven de 1 feiten overeenstemde.
mant
die
de
onmogelijk,
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zilver ser- teurs. iemand, die de
tor bij en wel die van scheepschampignons en artisjokken hetzelfde geldt voor
kende
den Middenstand zal kunnen beharop het vereischte oogenbliic, te- deel Tractie, Materieel en Werkplaat- der 10osterlijnen (Exploltatiekantoor
vieswerk.
sen (werkplaats Manggarai) Ir. B. L. Soerabala-kotta) naar het Hoofdkanruimte.
produceert.
Het gebrek daaraan
tigen, en verder vertegenwoordigers
genover hen een klinkenden grond Dessauvagie.
maakt
den
afvoer
van
onze protot oorlogsverklaring voor den dag Overgeplaatst van Poerwokerto naar toor (Bureau van: het hoofdkantoor ducten naar de koopende
Zooals
de
invoer
bekend, is
van van het Kantoor voor den Handel en
Chocolad e-koekj es en cholanden
Soerabaia-kotta) naar het Hoofdkanvan de Afdeellng Nijverheid vah het'
keikengerel
zal halen. Of niet tot oorlogsverreeds
sedert
aluminium
de opzichter Iste klasse toor (Bureau van het Hoofd van Weg
colade-bonbons
vanzelfzijn
steeds moeilijker en ook deze facvan Economische
ZaDepartement
klaring: daar doet hij niet aan. Cheribon i®
eer.ige
terboden.
De
gealmaanden
doch Nederlandschsprekend taboe,
O- A. Maler; van Bandjar naar Tator is er een, die de zekerheid
Werken) te Bandoeng, de bouwken. Men dient deze Commissies zoo
lieerden hebben
aluminium
meer
Maar tot overrompeling. Vindt hil slkmalaja de opzichter Iste klasse en
Indië heeft een Industrie voor deze noodig voor hun
omtrent het handhaven. van onvliegmachines, dan te zien, dat zij bedoeld zyn als een
die oorza"ken niet, dan maakt hij J. van Leening en van Madloen naar kundige A. P. F. Retel.
een export op het huidige peil
lekkernij, die den afgesneden import
levend contact tusschen de Overheid
hij
keuken.
wij in "de
ze zelf. Niet voor niets heeft
Modjokerto de opzichter 2de klasse
kan opvangen.
aantast.
Dept. van E.Z.
en de door den maatregel getroffen
zijn Goebbels, de man wiens fanJ. J. Ooms.
(alpaca,
neringdoenden.
zilver,
Voor
nieuw
Een elder, die van
waargroot
werkzaamgesteld
tasie even
als zijn*
als
Voor havermout blijven sterTijdelijk
Tijdelijk belast met de waarneming
Besparing deviezen.
en dergelijke) den genoemden maatregel voor zyn
gero-zilver
chrlstoffcl,
heidsliefde klein is. Wij hebbep hes adjunct-boekhouder op maandgeld dc van de betrekking van mantri;
beschikbaar
en
kunnen
ling-valuata,
lepels en vorken en ander bedrijf nadeelige gevolgen vreest, zal
tw. registratuur-klerk J. Smit.
zelf ondervonden.
het cultuurtechnisch
instituut
Daarom
is het thans noodzakelijk andere valuta in beperkte mate wor- schepwerk. zullen sterllng-valuta zich tot de?,e Commissies kunnen wenbij
als
werkzaamgesteld
verstrekt.
Tijdelijk
den
geworden
voor
zooveel mogelijk deviezen
van het algemeen proefstation
beschikbaar kunnen worden gesteld den, die hun van voorlichting kunnen
adjunct-commies-redacteur en overRd. Moh. Mansoer, te besparen door aan den import be.
Het geval van Venlo, een Dult- geplaatst van Bandoeng-cursus naar den landbouw werkzaam
en andere valuta ln beperkte mate en zullen dienen omtrent de wijze,
beVoor kaas is sterling-valuta
gesteld al* perkingen op te leggen. Tot nu toe
waarop deze gevolgen tot zoo klein
sche daad van geweld, wilde Hitier het Hoofdkantoor (Afdeellng Finan- thans tijdelijk
worden verstrekt.
kunnen
"is,
voldoende
daar
hetgeen
schikbaar,
bij het landbouwkundig insti- heeft Indië, wat zUn invoer betreft,
n-a
zullen
kunmogelijke
afmetingen zullen kunnen
niet opgehelderd hebben, omdat ciën) te Bandoeng de aspirant-sta- mantri
Pers
o
e
uto
's
n
sterling,
onze
kaas
uit
al
weinig van den oorlog - gemerkt
tuut van genoemd proefstation;'
en practisch
nen worden Ingevoerd, doch aan een worden teruggebracht.
gebied
hl] het als voorwendsel tot aanval tionschef Iste klasse C. G. Sch&lfer.
Ingevoerd.
wordt
de
onderafbi)
cultuurtechnische
het groote publiek heeft practisch
Hierbij staat om. het denkbeeld op
worden
bepaalde maximum-waarde
ons hebben
uitgekozen had. Bij
Overgeplaatst van de Exploitatie
deeling van het cultuur-technisch in- gesproken, nog niet kunnen consta.
den
de
invoer
(Batavla-opstelVopr
blijven
sterling-valuta
gebonden,
voorgrond, dat neringdoenden
melk
zooaat
voren
der
WesterlUnen
weinige'lngewijden daar te
er deviezenmaatregelen beschikbaar en kunnen andere ln van de duurdere
stituut van het algemeen proefstation teeren, dat
den verkoop van bepaalde goedehet dienstonderen
voor
emplacement)
naar
merken
getwijfeld.
aan
Verder
reeds niet
voor den landbouw Moh. Jasln, thans bestaan. Het was te voorzien, dat deze beperkte mate worden verstrekt. Ook modellen zal worden afge- ren worden omgeschakeld op producdeel Tractie, Materieel en Werkplaat- tijdelijk
werkzaam gesteld als mantri toestand, naarmate de oorlog langer voor den Invoer
heeft Goebbels nog voor de noodl- sen
(Lahat) de opzichter Iste klasse
hetzelfde
geldt
van melkprepa. sneden
voor ten
van binnenlandsche nijverheid,
onderafdee. zou duren, meer en 1 meer wijziging
ge saus van verdichtsel gezorgd,
landbouwkundige
de
bij
de
zooveel
opzichyraten,
zooals
vrachtauto's
moto
r
Wieringa en omgekeerd
mogelijk met inachtneming
lactée
en
en
H.
r
llng van het landbouwkundig insti- zou moeten ondergaan en dat ook zuller. d« noodlge
o.a. door te beweren, dat wij onze ter Iste klasse J. Okhuysen.
deviezen worden w iel en.
van htm bijzondere belangen. Het is
zich
op den duur verstrekt.
van genoemd proefstation.
Nederlandsch-Indlë
neutraliteit niet konden en wilden
Ook naaimachines zullen uit niet te verwachten, dat alle nadeellge
Benoemd tot klerk de , lste klerke tuut
bij de onderafdeeling voor eenjarige meer en meer aan de oorlogsom.
sterlinglanden kunnen worden geïmgevolgen, die uit de getroffen devlehandhaven en!de Westelijke geal- mej. NJI Raden Wiarsih.
als klerk gewassen van het cultuurtechnisch standighrden zou moeten gaan aan.
De kreeft zal van het menu moeporteerd, terwijl adere valuta ln be- zenmaatregelen
zullen voortvloeien,
lieerden weldra ons gebied voor Tijdelijk werkzaamgesteld
het
algemeen proefsta. passen. Thans is het oogenblik ge. ten verd-.vtjnen, evenals de oester»,
op daggeld en geplaatst op het Hoofd- instituut van
mate
zulle
nkunnen
worden
zullen
perkte
geëlimineerd,
*en a anval sop het Dultsche ln
kunnen
worden
tion voor den landbouw Didl alias komen om onzen invoer te beperken want schaal- en schelpdieren zullen verstrekt.
doch wel mag worden aangenomen,
rtustrlegebied zouden gebruiken kantoor (afd. Magazljnsdlenst) te Armadja,
thans
werkzaam
tijdelijk
tot
het
noodzakelijke en afstand te niet meer ten Invoer worden taege.
E. Ornek.'
dat ztj door den arbeid dezer commisVoor radio-ontvangtoestelDe ï feiten hebben ten overvloede Bandoeng mej.
belast met de waarneming gesteld als mantri bij de onderaldee. doen van hetgeen overbodig is.
laten.
TydelUk
sies, waarin belanghebbenden zelf zün
len
zijn
sterlingvaluta
uiteraard
ook
geallieergewassen
Keleerd,> hoe' weinig de
der betrekking van opzichter 2de klas- llng selectie voor eenjarige instituut
prel:-ent, doch andere kunnen ln be- vertegenwoordigd, tot de kleinst moden .voorbereid waren op een 5 be- se
Hetzelfde
lot
ondergaat v e r s ch e, perkte mate worden verstrekt.
laitfbouwkundig
Tering naar nering.
gelijke afmetingen zullen worden bede leerling opzichter B. van Aken. van het
zetting van Nederland,' of op eenlgerookteen gestoomde vlsch
Overgeplaatst van 4 Madloen naar van genoemd proefstation.
De arbeid der commissies zal
perkt.
geldt
Hetzelfde
voor
tandenborge; offensieve j actie ln dien hoek. Modjokerto de onderopzichter 2de
bij het tulnbeheer van het algemeen
De verstandige particulier, die er en wij zullen het dus tijdelijk zonder stels, scheerkwasten, hul s- ïich niet beperken tot de evtngenoemlandbouw,
den
Amlx niet zeker meer van is, dat
paling en houdborstels. kammen
klasse DJoehall en de onderopzichter proefstation voor
en de plaatsen, doch die te Soerabaja
zUn in- stokirtsch, zonder gerookte
zalm en makreel andere 31 tolletgereedscha p- zal Oost-Java en
komsten op het voor hem gewone ni- ronder gerookte
Deze methode heeft Berlijn op 3de klasse Oesoep en van Poerwoker- ien Arnas, beiden thans tijdelijk werk.
bestrijken;
on.
de
mantrl
de
onderopzichter raam gesteld als
bij
veau gehandhaafd zullen blijven, of moeten doen. Ook de liefhebbers van pen, zooals haardroogtoestel- die te.Semarang Makassar
allerlei landen i toegepast. Ook op to naar DJatibarang
zal haar arbeidsveld
gewassen
gemarineerde
van
derafdeellng!
overjarige
.
die
haring
klasse
Sameed.
en
de mogelijkheid ziet aankomen,
len.
vinden ln geneel Midaen-Java en die
landen waar 1 het tenslotte niet 3de
Ontslagen uit 's Lands 1 dienst op het landbouwkundig instituut van ge. dat „buitenkansjes", die hl] heeft ge- rolm op s zullen deze streeling van
aanstekers
te
Automatisch
Batavia zal behalve West-Java ook
en
alias
diensttijd noemd proefstation,
Sarengat
had hem niet meer ln dezelfde mate de tong voorloopig moeten ontberen. zullen niet meer kunnen worden de
verzoek wegens volbrachten
i
Palembang-belangen behartigen,
1941 Senen, thans tijdelijk werkzaam gesteld zullen blijven ten deel vallen,
met Ingang van ultimoopAugustus
zal
Ingevoerd. Ook hier zal de binnen- terwijl de commissie te Medan zoo
de
pensioen
Van
Voor Zweden was reeds alles
met
de
selec.
sardines
blik
zullen
i
ln
onderafdeeling
recht
als mantrl bU
voor het te laat ls, de tering naar de
eervol en
ladsche ldustrle ln de behoeften voor- noodig ook de belangen van de neringgereed, De \ aanval | heeft niet
3de commies mevr. M. E. D. Bouwens tle van eenjarige gewassen van het nering zetten en op wat eenvoudiger de goedkoops soorten, welke een be. zien, züj het misschien op wat een- doenden in Padanj kan voorstaan.
ge. voet gaan leven; hij
kunnen doorgaan,*" omdat Ruslandbouwkundig instituut van
-V'
geb. MatullessUa.
zal zijn pakken langrijk bevolkingsvoedingsmiddel vor. voudiger wljlze.
land zich ertegen verzette. En
Overgeplaatst van de werkplaats te noemd proefstation.
langer dragen en zijn echtgenoote zal men. worden toegelaten en de dure
De Invoer van gramophoons
De consequenties.
voor eenjarige hetzelfde met haar Japonnen moeten soorten blijven bulten. Hors d'oeu- en platen
toen, vóór de ineenstorting
Madioen naar die te Lahatide lste
bU de onderafdeeling
blijft uit sterllnglanden
en
de
e
Amino
cultuur-technisch
omgekeerd;
«,1 kaviaar en haaien- mogelijk
van Frankrijk,, jyas Rusland's
gewassen van het
klerk Mas
doen. HU zal desnoods ln een kleiner vr
andere valuta worden
werd reeds opgemerkt, dat
vinnen zullen binnen zekeren tijd slechts ln en
Hleryöór
woord wet tegenover den Duitlste klerk Badroen.
instituut van het algemeen proefata. huls gaan wonen of misschien
beperkte mate beschikbaar het
ook
thans
onderopzichter
noj» niet mogelijk ls de
2da
Soetoredjo
onverkrijgbare
lekkernij
tot
een
zijn.
Benoemd
tlon voor den landbouw
tijdelijk zijn auto afschaffen, dit at
scher.
gesteld. Daarentegen wordt de Invoer gevolgen van de te
nemen'maatregeklasse de onderopzichter Mastam, alias Soetedjo, thans tijdelijk werk. les om den schok, als;hU komt, te
len ln details te overzien.
Daartegen zal ham uit sterling- van muzlekdoozen, orkesen Soeharie.
echter is het . met volle Bairln, Soekarno
zaam gesteld als mantrl bij de on- kunnen opvangen. Doet hl) dit niet,
Indien niettrions,
draaiorgels,
electrlals leer» derafdeeling
et ee,H, cnkel woor<l
selectie van eenjarige dan loopt hl) net risico schulden aan landen kunnen worden betrokken.
kracht bezig, reden ï tot' een aanTUdelUk werkzaamgesteld
sche
plano's, pianola's, phomaandgelder E.' L.
trent I"
verwachtingen mogen i» worden
het landbouwkundig te gaan, die hy niet of
gewassen van
val op Zuid Slavlë te i verzinnen. llng opzichter de
met
vogel, nola's en dergelijke apparaZU,
slechts
die
liefhebbers
van
zijn
uitgesproken, üsou men deze misschien
genoemd
proefstation
zeer
groote
ten,
instituut
van
moeite
onmog
Allerlei
zal
e
daarbij
11)k.
moest ï
diekunnen beta. nestjes, zullen van deze luxe kunnen
werkzaamgesteld als klerk
van het algemeexi len en zijn credletwaardlgheld
Pflotografletoe stellen kun- als volgt kunnen l formuleeren*. n 1
nen. Men kan dr., Goebbels (toe- op daggeld en geplaatst op tat kanbU het tulnbeheer
zal er blijven genieten, daar Nederlandsch.
dat verwacht moet j.worden,; dat ïde
voor
den
landbouw
Mas.
onder lijden.
proefstation
vertrouwen dat 1hij 1 daarin niet •te toor van den Chef van Exploitatie ran,
Indlê deze lekkernij zelf produceert nen uitsluitend worden geïmporteerd.' nieuwe te treffen
gesteld
thans
werkzaam
tijdelijk
de
daarvoor benoodlgde valuta
Soerabaja Boejono.
aankooo ln het buitenland ls ech- Indien
kort schlet.lgpiÉ
diep in het deviezenmaatrecelen
Voor den particulier ls dit ernstig, De
onderafdeeling
der Oosterlijnen te
als mantri • bij
de
yrl)
overleg
,
ter
verboden.
na'
op
beschikbaar worden se. len ingrijpen,* doch j dat onze
Ontslaeen uit 's Lands dienst
gewassen van hef land- v°°r een
land als Nederlandsch.
ï
l maat.
steld. Hetzelfde geldt voor photo. schappii de
diensttijd overjarige
Indle,
Het ls; echter \ een .vreemde i te- verzoek wegens volbrachten
dat
gevolgen'hiervan zonder
ln
genoemd
opzicht
groote
Instituut
van
dit
bouwkundig
ver.
Van
versche
benoodlgdheden.
1941
December
vruchten
kun.*
De
L-tinzang
invoer van te groote schokken
V an ultimo
penstelling.
In Amerika V wil
plichtlngen' heeft, mede
proefstation.
nen druiven en:«lnaatappe«al kunnen oovlru
deze; groepen (van artikelen; zal aanrecht op pensioen de Benoemd ln vasten dienst van den het! Moederland, zou een tegenovei
Dultschland redenen3totgoorlogs- «n'ol en
len
dergelijke
uit
heelt \tot\oo
sterllnglanden'worden
merkelijk
inge.
.worden
isrt
beperkt..
dezen dag voor, een
klaringen, zoo groot als bergen,
tande tot leer&ar bij de Nederlandsen- toestand zeer ernstig zijn. Teneinde yoerd. AppelenAzullen bovendien
land
De : Invoer,, van
ln oorlog otj
luxe-lampen,
een zeer hoog J peil l geleefd,
voorkomen, moet
Indische veeartsenschool te Buiten- dit te
Neder. mbeperkte mate,uitUndere gebieden sa 1 o"- en
niet I opmerken,) terwijl!. het |ln\ E uaoodat on
kroonlampen';,
zoo- den levensstandaard; nog
als ceheel zich thans worden toegelaten. Gezien
deTeglstratuur-klerk zorg. Dr. Th. 3. Swanenburg, thans landsch-Indlë
ropa die redenen verzint," waar zl|
zeer
bdti».
mede
de
r«ke
verllchtlngsornamende
noodde bezuinigingen opleggen en verscheidenheid £ van vruchten,
Wo i beminlgd.
hoofd van den veterlnairen en hyglëniet! bestaan.i De goede trouw Jls
ten
zal
Hltrtoa
onmogelijk
zyn.
die
der stadsgemeente dit geschiedt nu door niet meer ln ons land
moet thans in < het
van 5 Maart nischen dienst
ln i Dultschland even 1ver te! zoeken
Horloges van goud en pla.
zelf|oplevert,!talIdit
uiter.
het
buitenland aan te koop en ai dit aard geenj moeilijkheden meebrengen. tina, pendules,
waarneming der Padang.
Nederlandsdi-lndlë'
als de neutraliteit ln Amerika.
mi van de tUdelljke
staandeklok. derland worden cttSLJ?
.
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GELASCHTE- en GEKLONKEN
STAALCONSTRUCTIES
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»Wl, SoerabaU
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Wie KRUIDEN ROEMT
Mevr. FRANSZ NOEMT !
Geen wonder, haar middelen
bestaan reeds 40 Jaar. Verkr.
teg: Aambeien Amoeb. en
bac. dysenterie ook dlkkeInd. Spruw
darmontst.
Maagzweer-Bioedzuivering teg.
puisten galjeuk exceem enz.
Galsteen-Djamoe (djampee)
Oesoes teg. div. ingewandsz.
Rhcum. en Jicht Sex. Zwak.
te Aderverk. en verh.' bloeddr.; Maandstoorn. Zenuw,
zwakte, ook slapeloosh. niet
verdoov. Suikerziekte enz in
bus & ƒ 3.—, ƒ 5.— en ƒ 7.50,
voorts Exceemolie ƒ 2.50 Haar.
olie teg. uitval, roos enz ƒ 1.25
Aainb. olie ƒ.1.25 Seriawanolie (mondspruw) ƒ 1.75 Boek.
Je inh. ca. 100 notar. gecontrol. dankb. uit 52 div. pl.
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(ROEMER VISSCHER VEREENIGING)
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SOERABAIA.
PLAMPITAN 34
NAAIAFDEELING: Babyuitzetten, Kinderkleeding, Handwerken, Dames en Heerenonderkleeding. Verkoop lederen
ochtend behalve Woensdag. Telef. Z. 3023 TEHUIS voor
werkende vrouwen •en schoolgaande meisjes Telefoon
Zuid 142.
: UITZENDING HUISNAAISTERS, Telefoon Zuid 3023 aanvragen en inlichtingen.
TEntns voor OUDE DAMES, Lowokwaroe 23, Malang.
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film:

„MAISIE"

bepaald volgens de laatste mode, haar taal nog minder,
doch, o boy, kende zij even haar pappenheimers en wist
zy met ze om te springen !
Kinderen beneden 17 Jaar geen toegang
De Ernst LUBITSCH productie:
Vanaf WOENSDAG

r

„NINOTCHKA"
-

Kinderen beneden 17

Melvyn DOUGLAS.
jaar geen toegang.

theater

Ül=Ê==- RUIM EN LUCHTIG
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Gemblongan

(The house across
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en

75
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EK

LEDIKRNTENHIHS/

en U sluit alle risico uit!
Telef. 4217 Z.
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KOEL cN
FRISCH
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AVOND VOOR HET LAATST

CHARLES UUGHTON In DE GEBOCHELDE v/d NOTRE DAME
PHENOMENALE MEESTERWERK,

DAT AVOND AAN AVOND UITVERKOCH-

I

11
ERFT
B#Cl C%UDCIU

VANALLEGHENY

,®

M.

™WEIMIIÊÈI&
JSfXr^TTJL
ll\&&ÏBr Ó& LUX£

GELIJKTIJDIG HEDEN EN MORGEN

Soerabaia.

jaar geen toegang.

van

:

1

NAAR HET OORSPRONKELIJK VERHAAL „NJAI DASIMA,, EEN INTENS DRAMATISCH GEGEVEN UIT HET LEVEN

de GEBOCHELDE v/d NOTRE DAME
Kinderen beneden 17

MORGENAVOND:

S||

I

te Bay)

Java Industrial film.

•

L_TE ZALEN TROK.

b
Pennsylvania,

1

-

„DASIN
R"
MOCKTAR
SANI

**

heden-

Directeur.

joan bennett.
met george raft
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
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HET HUIS OVER DE BAAI

Heden voor

MORGEN PREMIèRE

i n
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met Greta GARBO

Geneesheer

KOOPT GEEN KAT IN EEN ZAK!
Eveneens geen bed van een onbekend merk.
Vraagt steeds naar het handelsmerk
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te richten aan den
.

met S. SOEKARTI N.

BLIKVANGERS
DINSDAGS en VRIJDAGS

met Robert YOUNG Ann SOTHERN Cliff EDWARDS.
ZU was blond en gevaarlijk, haar kleeding was nu niet

JOOST

Aanvragen voor opname uitsluitend
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DAGBLAD-RECLAME IS MET TE VERVANGER

Te Soer: Ap. de Vriendschap,
Rathkamp & Co. enz., voorts
ln apoth. te Malang, Makassar en Djember.
ind. Kruldenhandel Mevr. A. FRANSZ
Batavia-C. Tel. 866 Wl.
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MARY BOL AND.* GEORGE ZUCCO
H. B. WARNEB GBANT MITCHELL
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Voorjille leeftijden.
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H E X „SO YOU WON'T TALK !"
„ONE NIGHT IN THE TROPICS"
mei JOE E. BROWN
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een kocteluk

verhaal

met. nieuwe dolle avonturen i
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