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aanwijzing, dat Britselie troepen reeds in contact zijn met
den vijand, terwijl er evenmin eenige aanwijzing is wanneer
dit wel zal geschieden. Duitschland heeft als gewoonlijk het
initiatief genomen en hierdoor een vliegende start".

Athene, 9 April (Reuter). Een
communiqué van het Joegoslavische hoofdkwartier, dat door de

te
werd gepubliceerd, meldt:

Joegoslavische

Athene
„Ondanks

legatie

den heftigen tegenstand

van onze troepen waren wij

genoodzaakt

Het Duitsche Plan
Ankara, 9 April (Reuter). De
Duitsche opmarsch tegen Joegoslavië was gericht op de vitale verbindingscentra Nish en Skoplje in
de hoop het Joegoslavische leger in
twee deelen te splitsen, aldus meenen gewoonlijk welingelichte kringen te Ankara.

-

,

Strijd

•

S

Stem uit Moskou

Offensief in Albanië
A t'h e n e, ~9 April (Reuter). Het
Joegoslavische hoofdkwartier meldt, dal het .Joegoslavisch offensief in Albanië voortduurt. Aan alle
fronten staken Joegoslavische troepen
de D r i n -rivier over ; zij rukken op
naar bet binnenland van Albanië.
De bezetting van Skoetari ls
(
niet bevestigd.

|

i

«

Londen, 9 April (Reuter).
De
offensieve operaties, welke
Maandag door de Grieksche troepen
aan het Albaneesche front zijn aangevangen, < v/orden met „bijzonder
veel succes" voortgezet, aldus meldden de laatste berichten van het
RadipvAthene
front volgens
Dinsdagavond.

V,De operaties aan het Balkanfront besprekend, verklaart kolonel Popoff:
I

Een generatie geleden hebben de
Vereenigde Staten hun kans gemist om de wereld op een grootsche wijze te dienen als gevolg van
het kinderlijke geloof in leuzen als

„isolatie".

l

•

Ons wordt

ER

•

Parachutisten

/fN

Nieuwste Slagschip in Dienst
April (Kouter). Vol■N e w
grens de Neip York ftally News
is het machtigste slagschip der Amerikaan sdhe marine, de 35.000 ton metende North Carolina, heden in
de Broo k 1 y n -marine-basis in
dienst gesteld. Marine-deskundigen vergeleken de bewapening en de uitrusting
van dit slagschip met die van de Ki n g

_

-

-

George V,

Ford

slagen.

Rupel-pas

tweeden aanval van langeren duur, tijdens welken brisantbommen werden geworpen.

.

,

Na het besluit van de maatschappij
om te onderhandelen, legde de gouverneur van M i c h i g a n een verklaring af, waarin hij zeide dat „de nieuwe
ontwikkelingen
tot bijlegging van de
staking in de F o r d Motor Co mp a n y voor alle partijen bemoedigend
zijn".

En Turkije....?
Ankara, 9 April (Reuter). Vele
vluchtelingen uit Grieksch-Thracle zijn

te Adrianopel aangekomen.
•

Na de Britsche, Joegoslavische en
Grieksche ambassadeurs te hebben ontvangen legde minister Saracoglu
gisteren;een verklaring betreffende de
jongste ontwikkelingen af tijdens een
vergadering van de volkspartij.

*

Coventry Opnieuw Geteisterd

Onderhandelt

Detroit, 9 April (Reuter). Voor
de eerste maal in de 38 jaren van haar
bestaan zal de Ford Motor Co mpany rechtstreeks onderhandelen met
de vertegenwoordigers van de Vakvereenigingen. iDt is een gevolg van de
staking in de enorme River Rouge-fabriek, welke de productie heeft lamge-

hoofdkwar-1

•

tweede

Vereenigde Staten

I

Massawa in Britsche Handen

Ernstige

een

rond veilig maken voor vrede en
welvaart. Dat is de reden waarom
wij thans alles zullen doen om
Engeland, Griekenland, Joegoslavië, China en alle andere slachtoffers van agressie te helpen

WIJZEN

.«

:

thans

kans gegeven. Wij zullen dit half-

ZIJN VELE TEEKENEN WELKE
OP EEN DUITSCHE POGING
OM ZICH TE VERZEKEREN VAN DE
>„D e Duitsche legerleiOEKRAJIENE EN VAN DE
ding ziet zich tegenover OLIE-VELDEN
IN DEN KAUKASUS.
<
ernstigen vijand gep£ 1 a a t s t".
Londen, 9 April (Reuter). Premier Winston Churchill
werd mJbt een geweldig gejuich begroet,
,„In de vroegs
De omroeper zelde
Afgemaakt
hij zich in het Lagerhuis van zijn
toen
ochtenduren zetten onze troepen na
zetel verhief om een verklaring af te
artillerie-voorbereiding een kxachtigen
e w York, 9 April (Reuter). Vol- léggen.
.
/
aanval in. De kracht van pnze actie gens te B e r n ontvangen berichten,
Churchill verklaarde:
was dermate groot, dat de vijandelijks aangehaald door de N. Y. T i m e s,
versterkingen, prikkeldraad-versperrin- bereikten met vlammenwerpers uitgeHet verlies van Benghazi en het
gen en machinegeweernesten verdel ?d ruste Duitsche parachutisten, die de terugtrekken, waartoe wij door den
, ...ten
werden. De vijand werd uit zijn
van Duitschen inval in Cyrenaica werden
Oosten
'gen verjaagd' en'
'ff k ó' p'TJ" e^aanTlelert,,precies niets".' gedwongen zijn schaaelijk,~'in"het ~bij-"
De strijd Allen werden gedood of gevangenge- zonder daar de waardevolle vliegvelden,
in manschappen en
voortgezet.
is heden
De Italianen lieten nomen.
die rondom Benghazi gelegen zijn,
en
gewonden
oorlogsmateriaal
dooden,
Gemeld wordt, dat het bU de bezet- thans in handen van den vijand gekomen zijn.
op het slagveld achter, i Wij maakten ting van Z a r a door de J o e g o
buitgemaakte
slaviërs
materiaal
gevangenen".
Behoudens dit belangrijke aspect
J
De correspondent aan het front van aanzienlijk is.
hadden mij er met hef oog op het geDe uit Skoetari langs de Drl n
vaar, dat op den Balkan steeds dreihet Jjlad Es t 1 a gaf een beschijvin?
rivier
naar
Oosten
Joeoprukkende
het
gender werd, tevreden mee moeten
van (den aanval.
Hij
schreef: „De
Grieksche
infanterie-detachementen goslavische bergtroepen, blijven de naar zijn geweest, onze aanvankelijke vordete hebben kunnen
overvielen den vijand krachtig. (Verster- het Zuiden en Zuidwesten terugtrek- ring te
handhaven. De verwarde vlucht van
kingen, machinegeweernesten en loop- kende Italianen harceleeren.
de Italianen maakte het echter mogegraven werden in een charge pp de punt
lijk
om een uitgstrekt terrein gemakvan de bajonet veroverd. De Grieksche
In
Vertrapt
Noorwegen
en zander veel verliezen te winkelijk
troepen bezetten en herstelden vervolnen,
ondanks
het feit, dat in verband
gens deze Italiaansche stellingen. Er
Londen, 9 April (Reuter). Heden
met
onze
andere
verplichtingen, slechts
werden talrijke gevangenen gemaakt en is het de eerste verjaardag van den
betrekkelijk
troepen konden workleine
veel voorraden en munitie werden buit- Duitschen Inval ln Noorwegen. De
gebruikt
den
te
behouden, wat wij
om
gemaakt. De Italiaansche verliezen aan Dultschers verboden demonstraties op
gewonnen
hadden.
dooden en gewonden waren zwaar".
straffe des doods.
Het binnentrekken van de Duitsche
vliegtuigen en pantsertroepen van Italië en Sicilië in Tripoli was aangevangen,
zelfs nog voordat wij Benghazi veroverden en onze onderzeebooten en vliegtuigen hebben gestadig tol geheven van de
transporten,
die de Duitsche troepen
vervoerden en de voertuigen. Doch dit
heeft niet kunnen voorkomen, dat de
Hevige Strijd in Lybië tegen Overmacht
een krachtige pantsereenDuitschers
heid op de Afrikaansche kust opbouwden.
C a ï r o, 9 April (Reuter). Een com-ltier verklaart:
Hiermede hebben zij een snellen aanmuniqué van het algemeene
val uitgevoerd op grooter schaal, dan
onze aanvoerders zoo gauw hebben ver„M a s s a w a heeft gistermiddag gecapituleerd en wordt thans door de
wacht en zijn wij o-p sterkere posities
Britsche troepen bezet.
en een beter verdedigbaar terrein terugIntusschen zetten de Britsche mobiele eenheden hun opmarsch langs den
gevallen.
j
weg van Des s i é naar Gon d a r voort.
Ik zal niet trachten te
wat het verloop van den strijd in CyIn Lybië was de Britsche achterhoede, welker taak het was den vijanrenaica zal zijn. Het is echter duidelijk,
delijken opmarsch te vertragen terwijl de concentratie van de Britsche hoofddat. onze generaals zich slechts door
macht werd voltooid, gisteren den geheelen dag in een hevigen trijd gewikkeld
militaire overwegingen moeten laten
met een numeriek veel sterkere vijandelijke troepenmacht.
leiden en dat deze in geen geval moeten
worden gecompliceerd door eenige prestige-overweging of door overwegingen
voor de openbare meening.

Skoplje te ontruimen. Dit geschiedde na een voortdurend vijandelijk
Een andere stoot zal worden uitgeoffensief op 7 en 8 dezer in de richting
voerd
van Petrich in de uiterst
van Koumanovo, Skoplje en Kotchane.
hoek van Bulgarije
Zuidwesteljjken
Na de bezetting van Skoplje
van de Strumade
zijrivier
beneden
vielen vijandelijke pantser-eenheden den aivier
richting
Strumica,
de
van
in
Katchanik-pas aan, waar zij hunne
vanwaar
de
over
land zouden
Duitschers
aanvallen voortzetten ondanks de enorkunnen doorstooten In de richting van
me verliezen, die dpor_ onze. bommenhet Varda-dal
werpers onder hen worden aangericht.
Genoemde bronnen verklaren, dat de
De
vijand begon hedenochtend ook Duitsche troepen in Bulgarije uit vier
aan te vallen in den Tsaribrodgroepen bestaan. De eerste groep heeft
waar onze troepen verwoeden haar hoofdkwartier te Svilengrad,
sector,
tegenstand bieden.
aan de Turksche grens, de tweede is gei
stationneerd te Kustendill, nabij
�
de Joegoslavische grens, de derde in het
Ons offensief in Albanië wordt Noordwesten van Bulgarije
op krachtige wijze voortgezet. Onze tn de vierde wordt als reserve in de natroepen hebben de Dr i n -rivier over- hij heid van Sofia gehouden.
gestoken en rukken voort naar het binDe Duitsche luchtmacht valt Joegonenland van Albanië".
slavië met twee groote luchtvloten aan,
die van Roemenië en Bulgarije operee,
ren.
i
1
Het Joegoslavisch offensief in A 1
b a n 1 ë leidde tot vorderingen tot een
diepte van 40 Km.
Ongelijke
In het Zuiden schijnt de toestand
minder bemoedigend, doch het vertrouAthene, 9 April (vertraagd)
wen blijft ongeschokt, aldus meldde het (Reutér). Een gisteravond door de
Joegoslavische hoofdkwartier.
Grieksche legerleiding uitgegeven communiqué meldt: In het Strumadal doorstonden de forten Rupe 1
Het Joegoslavische communiqué zegt
en Usita den 3den dag achtereen de
verder:
volle hevigheid van het vijandelijk vuur
hevige tankaanvallen.
en
„Aan het Noordelijk
front hebHevige gevechten, waaraan werd deelgevechten van plaatselijk
ben kleine
genomen door Brltsche en Griekkarakter plaatsgehad in de grensdistroepen, woedden op het Hevrosche
tricten.
ko pi-plateau. Een deel van dezen
Den 7-den en den Bsten dezer bomsector, dat door den vijand toezet was,
bardeerde de vijand opnieuw Belwerd na een tegenaanval heroverd.
grado, vanwaar op den eersten dag
Een zeer kleine Grieksche gemechavan den oorlog alle militaire elementen niseerde strijdmacht hield den vijandeverwijderd werden.
lijken opmarsch gedurende vele uren
Behalve Belgrado bombardeerin den bergachtigen corridor ten Oosten
de de vijand Kraguyevatc, van A x i o s op, doch de vijand, die
Skoplje, Chabats en Lazaonvergelijkelijk veel sterker is in kwae
c.
r v a
liteit, kwantiteit en uitrusting, slaagde
De materieele schade was enorm en er tenslotte in gevaarlijk te vorderen in
de richting van S a 1 o n i k 1, waarer vielen ook slachtoffers onder de burdoor de verbindingen tusschen de Griekgerbevolking.
Tijdens de luchtgevechten van 7 en sche troepen Oost-Macedonië
8 dezer verloor de vijand verscheidene en In de rest van het land gesneden
zijn.
tientallen vliegtuigen".
Het communiqué besluit met de mededeeling dat de Grieken aan het AlNisj Gevallen
baneesche front een nieuwe positie bezetten en 40 gevangenen maakten.
New York, 9 April (Keuter). De
bladen publiceeren berichten uit A t h eIn de
n e meldend, dat, volgens 'nazi-beweringen, zij ook de belangrijke 'stad Nisj
Athene, 9 April (Reuter). In de
Schade
in Joegoslavië hebben ingerup e 1 pas hielden 4 Grlek:>che
Londen, 9 April (Keuter). Conomen.
forten stand, pet fort dat door de Dult- ventry,
dat in November j.l. het
tegenschers veroverd was, is na een
slachtoffer was van wat Berlijn noemde
Joegoslaviërs over Bulgaar- aanval heroverd.
„het grootste bombardement, dat tot
dusverre in den luchtoorlog werd uitgesche Grens
Radio-Belgrado
voerd, werd in den afgeloopen nacht
weder op uiterst
woeste wijze aange9
is
Londen,
April (Reuter). Het
Belgrado, 9 April (Reuter).
duidelijk dat de Joegoslaviërs Dinsdagavond heeft Radio-Belgrado, na vallen.
B u 1 g a r Ij e zijn binnengerukt.
Ernstige schade werd wederom aansedert het begin der Duitsche luchtgericht in de stad, welker kathedraal en
Joegoslavische
üe
hoofdop
aanvallen
gebouwen in puin liggen als
Bommen op Hongarije
stad haar uitzendingen te hebben ge- historische
gevolg
van
de vorige aanvallen en
De
echo,
weder
hervat.
staakt, deze
Londen, 9 April (Reuter). Het die bij deze eerste uitzending viel waar een monument vormen voor het nazivandalisme.
D.N.B. meldt uit Boedapest: te nemen, deed. het vermoeden rijzen,
thans
Men vreest, dat wederom zeer veel
Radio-Belgrado
onder
P e c c s een groot Industrie-centrum dat
zijn gevallen.
of
slachtoffers
gevestigd
is
een
grond
even binnen de Hongaarsche grens werd den
aanvallers
voerden een dubbelen
gebruik
heeft.
Als
De
in
tijdelijke
studio
heden te 12.00 uur door Joegoslavische
eerste
kort en scherp, tijuit,
de
gaf
nieuws
de
omaanval
belangrijke
"bommerwerpers aangevallen. De bom- eerste
welke
duizenden
brandbommen
dens
Joegoslavische
oorlogseerste
menwerpers werden door de Hon- roeper het
geworpen, gevolgd door een
werden
communiqué.
gaarsche luchtdoel-artillerie verdreven.
•

,J)e huidige nazi-gangsters met
een moraal van een Al Capone zijn
erger dan de vroegere Pruisische
heerschers omdat zij grondiger
zijn in het gebruik van economische en psychologische oorlogsmethoden en zuiver in hun gebruik van bedrog, geweld en lichamelijke marteling. De vrede, wil
hij duurzaam zijn, moet er voor
zorgen, dat evenmin. de barbaarsche nazi-filosofie als het militaristische imperialisme van Pruisen
ooit weer gelegenheid zal hebben
zijn incarnatie te vinden in de
persoon van een leider, die in 'den
bybelschen zin van het woord „van
den duivel bezeten" is.

I>e verklaring, waarvan de inhoud
zooals gebruikelijk
niet werd onthuia,
werd met algemeene stemmen door" de
de vergadering goedgekeurd.

—

—

NU DE DUITSCHERS HUN PANTSER-

DIVISIES IN CYRENAICA GEBRUIKEN,
MOETEN WE NIET ALLEEN VOOR DE
Een veertien dagen geleden nam ik de
VERDEDIGING VAN CYRENAICA MAAR gelegenheid
te baat om het publiek er
OOK VOOR DIE ,VAN EGYPTE
voor te waarschuwen, dat men niet kou
EEN HARDEN EN ERNSTIGEN STRIJD
op een ononderbroken opeenvol-

VERWACHTEN.

I

hopen
ging van successen.

;

Sedertdien werd Keeen gelukkige omstandigheid, ren stormenderhand Ingenomen na een
Het
is
en een politiebureau werden getroffen.
dat ons ongeveer
dat dc Italiaansrhe ineenstorting in verwoed gevecht,
Britsche nacht-jachtvliegtuigen ste- Erythrea,
Ethiopië en in 4.000 man aan dooden en gewonden
gen op om de vijandelijke vliegtuigen
Britse h- en Itaiiaansch kostte. De voornaamste tegenstalnd .van
op te vangen en Coventry's nieuwe wonhoe langer hoe meer het Italiaansche leger in Erythrea, was
Somaliland
den te wreken. ZU schoten nes Duitsche aanzienlijke troepenmachten en transgebroken. Aan bijna al deze gevechten
bommenwerpers neer, terwijl zijn ande- portmiddelen vrijmaakt waarmede het in Erythrea namen onze Brltsch-Indlre beschadigden.
(
leger van den Nijl kan worden versterkt. sche troepen deel (lang dar l g e
Drie der vijandelijke bommenwerpers
toejuichingen), dlein alle opstortten resp. in Warwickshire,
zichten en bij iedere gelegenheid de
in Leicestershire en Ilerekrijgshaftige
Deze plotselinge donkere episode op i
van.
reputatie der zonen
fordshlre neer.
het tooneel in Cyrenaica doet In geenen I Hindustan ophielden V{(h'e r.n le B
deele iets af aan de verdiensten van de de toejuichingen).. Asmara
Maar Ook Kiel!
schitterende veldtochten, die het Ita- heeft zich overgegeven en M. as»a vr a
Londen, 9 April (Reuter). In den liaansche keizerrijk in Noord-Afrika ver- Ils In onze handen (luide toe ju l;
lc h i n t t n).
afgeloopen nacht viel de R. A. F. wedernietigd hehhen. Evenmin doet het
!
aaji.
om Kiel
Het D. N. B. geeft toe, af aan onze dankbaarheid jegens onze 1
1 <Blj het ter perse gaan van dit blad
dat twee zeer hevige branden werden troepen of aan ons vertrouwen In de \
waren vervolg en slot van Churchills
gesticht.
[bevelhebbers, die hen leidden.
,
t
irede nog niet in ons bezit).
Een

ziekenhuis, een school, een hotel

l

I 1

Communiqué

Vereenigde Staten,
Hen r y Wa 11 ac e, verklaarde, naar Reuter uit New
York seint, Dinsdagavond in
een redevoering :

DE EENIGE WIJZE WAAROP ENGELAND
1942 KAN DOORKOMEN ZONDER EEN ZEER MERKBARE VERMINDERING VAN DE OORLOGSINSPANNING IS HET REUSACHTIG BEJMoskou, 9 April (Reuter). Kolonel ZIT AAN KOOPVAARDIJSCHEPEN IN
P o p o f f schrijft heden In de Kras- DE VEREENIGDE STATEN U. S.v A.
na j a Swesda, het orgaan van het
Verscheidene millioenen tons aan in
toode leger:
Amerika gebouwde schepen zal in den
loop van het volgende jaar beschikbaar
„Het zwaartepunt van den oorlog
komen
voor den gemeenschappelijken
;Is thans van het Westen naar het
strijd.
van Amerika's rechercheTien
,j; Oosten verlegd en men behoeft
vaartuigen zijn reeds door de V. S. ter£ thans niet langer te spreken over
beschikking van Engeland gesteld, welke
tde mogelijkheid van een inval in
schepen spoedig in actie zullen komen.
{Engeland".

lets'

"

i

Joegoslavisch

jye vice-president der

I

:

Amerika's Standpunt

j

.«TA\t,'h en e, 9 April (Reuter). De Britsche militaire
woordvoerder verklaarde lieden „Wij hebben geen enkele

Welt. 2886, 2887, 2888 en 2889

I

9 April (Reuter). Uit gezaghebbende bröfi wordt vernomen, dat heSa 1 011 ik i binnentrokken.
denmorgen te 04.00 uur de Duitscliers
(1

TELEFOON:

Churrhill waarschuwde Vic h y
tegen het zenden van onvoltooide of.beschadigde schepen uit Fransch Afrika
naar het onder Duitsclie controle staande Frankrijk.

•

23

Batatla-Centrum

•

i, op het Joegoslavische volk bij de
?
verdediging tegen den meedoogenloozen vijand, die het geheele volk
wil vernietigen, aldus seint Reuter uit Londen.

:

Sluisbrugstraat

Londen, 9 April (Reuter). In een
toespraak in het Lagerhuis maakte
Churc h i 11 bekend, dat Mas s aw a thans in Britsche handen is en dat
de Duitschers hedenochtend-vroeg Salon i k i zijn binnentrokken. Hij voegde er aan toe, dat de Britsche
Imperiale troepen in
G r,i ek e n 1 a n d tot op dit oogenblik nog
niet in gevecht zijn gebracht.

Koning Peter Vertrouwt
J£o nin

EUREAUX

G. MOLENAAR

:

~

N.-I. Drukkers- en Uïtg. MIJ.

Churchill Spreekt

„Blitz” Gevallen

Gemechaniseerde Nazihorden Trekken Meedoogenloos Moordend door Balkan-Dalen

tHTOEEFSTER:

van Donderdag 10 April

fIATAVIAASCH NIEUWSBLAD

Contracten

-

OCHTENDBCTP 1

De Oorlog in den Balkan

De Lucht-Oorlog

Het Probleem der Scheepsruimte

13*1

K.A.F.-Acties

De Raids op Kiel

Roosevelt’s

2.000 Schepen in V.S.

voor

het aan de Duitschers had toegestaan Hongaarsch grondgebied te gebruiken als basis voor hun niet uitgelókten aanval op Joegoslavië.

Motie

Boodschap

\

—

>

:

zal, naar
Reuter uit Londen seint,

tijdens de a.s. zitting van het
Lagerhuis de volgende motie voorstellen
:

„Dit Huis spreekt ter gelegenheid van dfe jongste overwinningen te land, ter zee en in de lucht
in Noord-Afrika, Griekenland en
de Middellandsche Zee, met dankbaarheid zijn groote waardeering
uit over de verdiensten van alle
officieren en manschappen van
Zijner Majesteits strijdkrachten
tijdens deze schitterende operaties
en ook over die van hen, die door
hun arbeid en vastberadenheid
in hel moederland de middelen
hebben verschaft, welks deze successen mogelijk hebben gemaakt".

De Strijd in Afrika

]

-

»

;

•

.

Anti-Convooi-Rede

-

Nazi-Consulaal7

naar.

Pipham

over

:

—

hoogién

'i

een

bergterre

ingenomen!

japansche

,

i

Hirannma Waarschuwt

I

Churchill

Churchill
premier
1

Londen, 9 April (Reuter). Een
L o n Q e n, 9 April ("Reuter).
Washington, 9 April (Reuter).
Een communiqué, 'uit|»ig*vcn ,'dóör
communiqué van het Ministerie van
Zoöals
reèds in het kort werd gemeld,
het. hoofdkwartier der Britscbë
Luchtvaart verklaart, dat aan den
zónd
Président
Ro'oseVelt een
Schepen voor Engeland
Vaarwegen in de Middelland- luchtaanval, die in den afgeloopen nacht strijdkrachten in Griekenland, meldt telegram aan Koning
Peter-n van Joedat vliegtuigen van de Royal
op Kiel werd uitgevoerd —de tweesche
Zee
goslavië, waarin hij hem verzekerde, dat
Wish in kto n, 9 April (Reuter).
de aanval in twee dagen
frerd 'deelAir Force .g'/stcren den geheede Vereenigde Staten Joegoslavië allen
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geland, o.a. ruim 950 koopvaarders
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Deze aanvallen werden uitgevoerd in lokte onmenschelijke daad van agressie,
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waarneStaten dwingen Engeland van nieude „heldhaftige zelfverdediging van het
De R.A.F. leed tijdens deze aanvallen volk van Joegoslavië, een nieuw spremingen.
we scheepvaartfaciliteiten te voorWashington, 9 April (Reuter).
geen verliezen, evenmin als tijdens ver- kend voorbeeld scheppend van zijn trazien en zal de tegenstelling over het
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uitgevoerd.
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reeds verzekerde zullen de Vereenigde
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Staten spoedig allen mogelijken steun
Bulgaarsche Troepen
ferentie deelde hij heden mede, dat hij gebruiken op nieuwe vaarwegen jn de
vliegtuigen
offensieve patrouilleverleenèn overeenkomstig de bestaande
het Congres zou verzoeken wettelijke Middellandsche Zee, voor het vervoer
vluchten uitvoerden over de vliegmaatregelen te treffen voor aankoop van troepen cn materiaal naar GriekenAnkara, 9 April (Reuter). Uit statuten. Ik zend Uwe Majesteit hierbij
door de Amerikaansche regeering van land en Joegoslavië. Op deze wijze wordt
velden in Noord-l'rankgezaghebbende bron wordt vernomen mijn meest vurigste wenschen voor een
de Deensche schepen in de Ameri- de jiressie op het vinden van nieuwe
dat Bulgaarsche troepen deelnamen aan succesvollen tegenstand tegen dezen
r ij k.
schepen
misdadigen aanval op de onafhankeovergedragen op de Vereenigdc
kaansche havens.
den Duitschcn val op J ó e g os 1 a
lijkheid en integriteit van Uw land".
Deze ftap zsi worden genomen, met Staten „waar een cn ander het voorVijf bommenwerpers zijn van .deze v 1 ë. Het verluidt dat deze mededeenaamste
prioriteits-vraagstuk
in het operaties
ling aan de Turksche regeering door de
instemming van den Deenschen gezant
niet teruggekeerd. ■
der
hulpverleningsplan
Amerikaansche
n,
a
Sympathie van Mexico
te Washington, li.de K a u f f m
Gisteren gedurende daglicht vielen Joegoslavische ambassade werd gedaan.
regeering
te
belooft
worden".
dag
op
den
'een
die Maandag eerder
vliegtuigen van de Royal Air Force scheLonden, 9 April (Reuter). In het
Adams zegt verder, dat een overzicht pen aan ,ter hoogte van de Frlesche
bezoek aan het Witte Huis bracht.
Bulgarije
Beklaagt
zich
werd er reeds melding van geVan
toestand
aankórt
den
drie
manieren
schepen
De President plaatste de 30
eilanden en doelen in de bezette
maakt,
dat het Mexlcaansche
tonnage
om
meer
verkrijgen.
peeft
te
der As-mogendheden, welke in „protecgebieden.
Londen, 9 'ipril (Reuter). „GeMinisterie
van Buitenlandsche Zaken
eerste
plaats
de
het
weer
orde
ln
tive custody" zijn genomen en de 39 In
Bulgarije voigt de krijgs- eën telegram aan den Mexlcaanschen
heel
brengen
van
de
96
Duitsche,
Italiaansche
Deensche schepen, welke dezelfde beAlle vliegtuigen zijn van laatstge- verrichtingen in Macedonië, consul-generaal te Londen heeft gezonhandeling ondergingen in verschillende cn Deensche schepen, welke in de vorige noemde operaties teruggekèeM.
verklaarde de Bulgaarsche premier den, waarin het sympathie bètuigt met
week in opdracht van President Rooseposities. De schepen der As-mogendi lof f in een rede,., welke
hij de Grieken en Joegoslaven.
F
heden zouden „door verbeurdverklaring" Velt in „protectivè custody" zijn genovoor
de
Sobranje
uitsprak,
heden
aldus
De boodschap zegt voorts dat Mexico
overgenomen kunnen worden, aldus de men. Het verluidt, dat vooral de""PresiDe nieuwsdienst van het Ministerie een bericht uit Sofia aan het D.NJ. geen diplomatieke betrekkingen met
President, terwijl de Deensche schepen dent zeer voor deze methode geporteerd van Luchtvaart verklaart, dat behalve
Filoff beklaagde zich over het werpen Griekenland en Joegoslavië onderhoudt,
zouden kunnen worden gekocht, inplaats ts cn dat het wordt bestudeerd jdoor de de zes vijandelijke" vliegtuigen, 'diè ln van bommen op Bulgaarsch gronddoch er is geen officiëeie schakel noogen. De President liet doorschemeren, Maritieme Commissie.
den afjeloopen nacht door jachtvlieg- gebied, ofschoon
geen
Bulgaarsche
dig
voor een land om zich getroffen tè
In de tweede plaats zouden schepen
dat andere middelen voor de verkrijging
tuigen werden vernietigd, nog andere strijdkrachtten aan de operaties deelwanneer een ander land in een
gevoelen
van de Duitsche en Italiaansche sche- onder Amerikaansche vlag cn met Ame- beschadigd werden en in moeilijkheden nemen.
gesleept voor iets, waarconflict
wordt
pen zouden worden gebruikt. Hij merkte rikanen bemand het Zuidelijk deel van verkeerden toen zij naar hun bases
geheel geen schuld
aan
het
het
ln
autoriteiten meenden, den Atlantischen Oceaan naar Kaap de terugvlogen.
Filoff sprak ook over de onderteeke- heeft!
op, dat
ning van het pact te Weenén dóór Joedat in den huldigen staat van „limited Goede Hoop kunnen oversteken cn langs
emergency" men het recht had om do de Westkust van Afrika naar de Roods
De piloot van een Hurricane schoot goslavië op 25 Maart j.I. en zêide, dat
Zee en Aden kunnen varen voor den tijdens een patrouillevlucht van~een uur dit een waardevolle schakel vormt tus.schepen te jcqulrecren.
U-BOOT GERAMD
doorvoer naar Griekenland. Onder
(
schen Joegoslavië <!n Bülgarije, tusvijandelijke bommenwerpers omj
i
i
voortdurend convool zouden deze sche- twee
schen welke landen éen pact van
Montreal, 9 April (Reuter). Gelaag.
De President onthulde voorts, dat het pen de Pacific van de Westkust af kuneeuwige vriendschap is gesloten.
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Amerikaansche Ministerie van Finanvliegtuigen van de Royal Air
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toen
de
van
hun
Dultschers
aanvallen
gebracht of buiten gevecht heeft gesteld
en sneller zijn. In de derde plaats
bouw ten behoeve van de defensie ln het korter
terugkeerden, nog druk
cp
Engeland
en thans op weg is naar New York voör
Ottawa, 9 April (Reuter). De mizouden de Vereenigdc Staten aan Enge;
eerste' kwartaal van 1941.
vijandelijke nister-president MacKenzie
met
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bezig
het
bestoken
kunnen
Kingj herstellingen.
land
overdragen de koopvaardijschepen, welke thans niet-belangrljke vliegvelden. Zij doofden daar de lan- deelde in het Lagerhuis mede, dat maatbeschadigden het grond-; regelen zijn getroffen tot óhmiddellijke;
importartikelen naar de Verecnigde dingsllchten en
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en
materiaal
Staten vervoeren.
opheffing der HongaarLonden, 9 April (Reuter). Vólse he consulaten in Win(ReuWashington, 9 April
„Deze derde methode", zoo schrijft
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ter). In ccn radiotoespraak tot het Adams „begint in breeden kring de aanbehoorgraat-agentschap
de hier aan toe, dat de Hongaren ln CaAmerikaansche volk deed Senator dacht te trekken van hen, die geHavana
die
te
Svolvaer
personen,
den
tien
nada niet zullen worden lastig gevallen,
Tobey een beroep op het volk een ïnteresseerd zijn bij het bevorderen van
zoolang zij zich aan de wetten van het zijn gearresteerd na den Br.itcampagne te voeren voor het aannemen de productie en het gebruik van artischen aanval op de Lóf odd'envan zijn motie tot het verbieden van kelen, welke in de Vereenigde Staten
II a v a n a, 9 April (Reuter). Het land houden.
eilariden,
.tot de 'eerste gevangenen, die
De stap ten aanzien
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lijk om de verklaring van den Japan-- van
Tökio Moskou
]wat behoedzaam te zijn in zijn bultenschen minister van Buitenlandsche ZaBEDREIGT
politiek. Dat beteekent echter
r n 'O "N G KÖ N G
ken te interpreteeren als iets anders dan, landsche
ME-SIAND,
hun
'macht
ALS
JOEGOWashington, 9 April (Unieigen
EVENMIN'
niet, dat de Slaven
een waarschuwing aan de Sovjet-Unie
DIT DEED. DE EENIGE
of dat zij de permanente S
ted Press). Het is niet mogelijk, dat
wantrouwen
zich niet te laten betrekken in den hulenige
in
van
van
WIJZE
WIJ ONS KUNNEN
de onderteekenaars
suprematie
WAAROP
een Itussisch-Japansch
digen oorlog.
Tegen
vriJWake.v
aanval op
het Tripartite-Pact erkennen. Slechts
non-agressie-pact van
KöNg is deN eventueelen
onbeperkte
in van
iiong
de overtuiging te Moskou, dat DuitschToen Japan het Tripartite-Pact ongeldigheid
aaWallêr
te overtuigen dat
Europa
kan resulteeren uit de
is
om
en
in
'aertcekende, kon er geen twijfel bestaan land voorbestemd
west.java opnieuw
OPERATIE
regeeren,
TE KOSTBAAR
het
Oosten
te
ZULK, EEN
aanwezigheid te M o s k o u van
ten aanzien \an Tokio's verwachtingen, Japan om in
:
ZIJN".
t
aanleiding
ZOU
Sovjet-Rusland
zou voor
tien Japanschen minister van Buldat Duitschland zijn invloed zou aanom
zich
aan
de
As
te
onwenden om Sovjet-Rusland te overreden kunnen zijn
tenlandsche
Zaken, Matsuoka,
NU zijn voldoening te hebben uitgeeen vriendschappelijke politiek jegens derwerpen. De staatslléden zullen echspoedig zullen de
die op weg is naar huis, na zijn besproken
het
over de sterkte der defensie van
ervaring
niet
beleven
in
Japan te voeren. Zou zulks inderdaad ter deze
drörig Poph a m er
batavianen de poentjak
'kroon-kolönie,
van
oorlog,
den
vooral
de
huidige stadium
zoek aan Berlijn cn K o m e.
zijn geschied, dan zou Japan een waaren andere koele oorden
aan
man
en elke vróuw een
politiek
van
'dat
'elkfe
oog
op
op
het
de
Het Tripartite-Pact tusschen Japan,
devolle winst hebben geboekt en iets niet met
in de actleweer bezet hebben
Volledig
aan
welke
aandeel
zou
hébben
Engeland,
tastbaars
hebben ontvangen om zijn hulpVerieênlrig
Duitschland en Italië verspert Jadefensie
van
de kolonie.
passiéve
voor enkele dagen
\e
of
Vereenlgde
nageStaten
wordt
belofte van steun aan Duitschland in door de
pan op afdoende wijze den weg om
over
Zijn
Voldoening
de saUitsprekend
streefd.
het geval van uitbreiding van den Eumen istans bezig
en
mllimenwerking
de
civiele
concludeeren,
de Sovjet-Unie een eeuwigen vrede
'öm
tusschen
Tedelijk
te
Het Is
ropecschen oorlog weer wat in het evenaan
elke
terugop
drong
hij
z*n uitrusting te moderte
Tokio
ralite
autoriteiten
Matsüöka
af
te smeeken, afgezien nog van
dat wanneer
wicht te bréngen.
het
bijdrage
onbeperkt
mógelijke
voor
verleenen
non-agressiegeen
niseren, de fabrikanten
hij
keert,
het feit, dat interne verdenkingen
Maar de gebeurtenissen zijn anders pact met Sovjet-Rusland in zijn zak zal van steun aan de andere deelen van het
werken op topprestatie
tusschen beide landen bestaan.
Rijk én aan de geallieerden, waarop hij
geloopen. Sovjet-Rusland had, gelijk de hebben.
voor de javastores, die
keus
al
geen
Staten,
andere
een beroeli deed de vraag voor scheepsVereenigde
3
deze kleding distribueert
Overeenkomstig de voorwaarden van het Tripartite-Pact uit te leggen als telulifite te verminderen opdat deze vrijMATSUOKA NAAR LENINGRAD
de batavianen zullen
het TripaTtite-Pact is Japan verplicht gen de Sovjet-Unie te zijn gericht. Dit
komt om levensmiddelen en oorlogsHen
mogelijken
bijzonder
geval
zijn,
i
steun aan Duitschland moet in het
het
onweerstaanbaar zijn
Moskou, 9 April (United Press). materiaal over te brengen naar plaatsen,
te
herhaaldelijk
verkenen,
waarschuIndien de Duitschers wor- daar Matsuoka
die deze dringend noodig hebben.
in hun sweaters met en
In Japansche kringen deelde men meden aangevallen door eenig land, dat wingen tot de wereld heeft gericht om de, dat Matsuoka Woensdagavond naar
zonder mouwen en In
„Elk Pond aan geïmporteerde goedewas in den huldigen oorlos, Japans belofte aan de As niet verkeerd Leningrad
Keutraal
zal vertrekken om ren, dat gij kunt missen, beteekent dat
mooie kleuren die ze
toen het Pact in September van het vo- uit te leggen. Er kan niet over geklaagd opnieuw een bezoek te brengen aan de er
kopen voor 7.75 zonder
meer ruimte beschikbaar komt om
rige jaar onderteekend werd. Dat betee- worden, dat de politiek, welke door den stad, waar hij vóór de revolutie Japim
de dringende behoeften elders te
in
en 10.75 met mouw
>;ent, dat wanneer Rusland tegen Japanschen minister van Buitenland- als diplomaat vertegenwoordigde.
voorzien".
Duitschland oprukt, de Japanners vijan- sche Zaken wordt voorgestaan, er een
tij bewegen
zich
Hij zal Vrijdag naar Moskou en
verheimelijking of aarzeling. Zijn
van
de
Is
van
Het communiqué besluit met een
den
Russen
moeten
E>n
worden.
Zondag a.s. naar Tokio terugkeegemakkelijk., hetgeen
worden
aanvaard
eigen
beroep
woorden»
moeten
noh-agrcssiepact
op de plaatselijke Britten om
zou Rusland cn Japan
ren.
men toeschrijft aan de
volledige bijdrage te doen tot den
de verplichting opleggen elkander niet als de uitspraak van de zienswijze, dat
een
poloshirts met bijpassende,
strijd „daar wij ervan overtuigd zijn
aan te vallen. Zulk een overeenkomst z\jn lar.dgenooten vastbesloten zijn de
lange pantalons, die'
Diplomatenverbinden
met
Japan
van
te
toekomst
van
een
sou,
indien zij
dat wij, wanneer de uiteindelijke overonbeperkten
zij slacksuits noemen
van
Eurode
totalitaire
staten
winning
die
van
beteckenen,
over de kwade machten" is
aard zou zijn,
dat Japan de
Conferentie
twijzonder
Sovjet-Rusland
begrijpt
behaald,
pa.
kunnen
rusten in de wetenaangegaan
verplichtingen,
bij het sluien dan hebben ze ter
dientengevolge
en
zich
dit
heeft
fel
feit
een
schap»
wij
pen
van
dat
aandeel hebben gehet Tripartite-Pact, van zich
bescherming tegen heel
B e r 1 ij n. 9 April (Domei). Da
van
te
binden
zich
gehouden
verre
den
arbeid
en in de offers,
had
in
ui zou schuiven.
conferentie van Japansche diplomatieke
erge koude in de avond&an een onbeperkte vriendschap Jegens vcrtègenwoordigers, welke kort na de zoödat wij recht hebben op een aanuren
praktische sportMatsuoka is erg openhartig geweest Japan.
van minister Matsuoka deel in de glorie der overwinning".
jasjes en broeken
Indien Stalin zou toestemmen in een aankomst
verklaringen,
dat
zich
zijn
in
zijn
land
O'j zie h. die ze kant
in B e r 1 U n op 26 Maart een aanvolledig non-agressiepact met de Japanaan
de
voorwaarden
van
het
Tripartiteen klaar kopen
vang nam en sedert zijn vertrek naar
en
in
Pact zal houden. Illj heeft dit dikwijls ners zou zulks beteekenen, dat hij Rusop 6 dezer werd voortgezet, is
Móskou
van
zou
met
dat
de
lot
verbinden
Beschuldigt
beweerd, en de Moskousche pers meldt lands
baia/iaai bergklimaat
vandaag beëindigd. Naar wij vernemen,
zelfs, dat hij verklaarde, dat het Tri- As. Dat zou ongeveer gelijk staan met
van
het
rijswïjlcstraat 8
Hitiers suprematie nam' de conferentie kennis over zijn
partite-l'act
~de spil ls van Japans een erkenning vanSovjet-Rusland
T 6 k i o, 9 April (Keuter). ;,Er kan
rapport
van
den
minister
niet
telefoon wl. 1700
in Europa, hetgeen
l bviUenlandschc politiek".
terwijl
in Óo'st-A z I ë t-ik oogenblik een
met de As-leiders,
kan
doen zonder eenigerlei ernstig besprekingen
Drie verklaring, nf»plesd hij
alzijn voornemen om zich aan zulk een besluit volledige eenstemmigheid van Inzicht niéuwe, króóte crisis uitbreken"
1 aankomst
de
luidde
de
Waarschuwing,
in
welke baRussische hoofdstad,
werd bereikt ten aanzien van.Japans dus
\ kan
de Sovjet-Russische Tegeerins; peen te houden.
Drie-MögVndheden-verdrag
a,
de
van
geII
n
m
rla
u
minister
I
het
op
Öë aankomst van Matsuoka komt op
II genoegen doen. Het is inderdaad moeiUiiuYenlandscïic 'Zaken, tijdens de coneen oogenWik, waarop Rusland bczorgdbaseerde pólltlek.

Matsuoka’s Europeesche Reis

van

Massawa
%

Patrfck Crjosse, de speciale
correspondent van Reuter bij de
Eritsche imperiale troepen voor J M a s|
\
s fi w a meldt:
De laatste strijd om het [bezit van ds
belangrijke haven ving gistermiddag om
1 uur aan na een wapenstilstand van
18 'pur, ■welke aan de Italianen was toegestaan om hen in staat te stellen de
Britsche voorwaarden voor de overgavs
van de stad te (bestucteeren.
De wapenstilstand liep af toen de Italiaansche admüaal, die het bevel voerde
blijkbaar door
'over |de haven, zijn
besluit beRome voorgeschreven
kendmaakte om de haven tot het laat—

—

ste te

verdedigen.

|

Een artillerieduel kondigde het begin
van den strijd aan en kort daarna werden de Italiaansche stellingen door
vliegtuigen var. de R o y a 1 A t r
j
F o r c e gebombardeerd.
Italianen
te
vechom
Het besluit der
ten werd ter kennis van den Britschen
bevelhebber gebracht door een stafofficier, die geblinddoekt naar het Britsche hoofdkwartier werd geleid.
De Italianen deden geen poging om
den weg, die zich in grillige bochten van
A s m a f a naar Massawa slingert, te verdedigen eit konden dus niét
hopen de haven te behouden, ondanks
het feit, dat zij de zware kustbatterijei
,
■>
hadden omgedraaid.
j
,

Een

afdeeling

van

het

Franschc

vormde de speerpunt voor den beslissenden aanval.

Vreemdelingenlegioen

diplomatieke correspondent van
De
Reuter schrijft:
Met den val van Massawa zijn de
laatste sporen van Italiaanschen tegen-

stand in Noord-Er>\threa overwonnen.

De gehavende resten van de gebroken
legers van den Duce hebben alle offensieve kracht verloren en hun wacht te
Oondar en Desslé een zekeren
ondergang.
De eenige haven in Erythrea, die nog
in italiaansche handen is, A s s a b,
heeft geen maritieme waarde en zal bezet worden wanneer dit ons gelegen

komt.

De campagne is afgeloopen met uitzondering van de zuiveringsoperaties en
aeze kunnen worden overgelaten aan
de Zuld-Afrikaansche troepen en aan de
Ethiopische patriotten.
De verovering van Massawa geeft ons
een haven, vanwaar de imperiale troepen, thans bevrijd van de taak, die zij
op ruik een schitterende wijze hebben
vervuld, snel en ongehinderd verscheept
kunrcn worden naar gebieden, waar hun
aanwezigheid het dringendst noodig is.
Hun hulp zal het evenwicht in Lybië
meer dan herstellen.
Nog belangrijker is het feit, dat de
van Massawa Xvellicht de
verovering
Amerikaansche bezwaren tegen het zenden van schepen naar de II oo d e Zee
zal opheffen, daar de Itoode Zee
thans geen oorlogszone meer is.

De

Gaul e te Jeruzalem

Londen, 9 April (Reuter). Volgens A.F.I. bezoekt de G a u 1 1 e
thans Palestina. Hij ,sprak do
Vrije Frarischen te Jeruzalem toe.

ferentie van provinciale gouverneurs
deed hooren.
„Dit", aldus de minister, „is te wijten
aan
de ernstige situatie die door de
cchuld van Groot-Brittannic en de Vercenigde Staten ontstaan is, welke staten aan den eencn kant de economische
blokkade tegen Japan verscherpt
en aan den anderen kant de
hebben
hulpverlecning aan Chiang KaiS h e k nog uitgebreid hebben".
Hij
drong er bij
Je pouvérneurs
sakrachtig op aan, met de
men te werken tot het op peil houden
van den levênsstpndt'ard, het aankwekken van nationale reserves en het vérsterken van de luchtbescherming.

r

In Bezet Nederland

Oost Azië

9 April (Aneta). Betreffende de bekende sabotage-zaak in
Den Ha a g en de berechting ervan
wordt nog het volgende gemeld.
Lon den,

Uitgebreidere verslagen in de Nederlandsche dagbladen rwijzen. nu uit, dat
het meerendeel der beschuldigden niet
tot eenige politieke partij behoorde, ofschoon eeriigen van hen tevoren wel lid
waren geweest van de Anti-Revolutionnaire, de Sociaal-Democratische en de
Christelijk-Historische partij. De leden,
die in de organisatie de leiding hadden,
waren gewezen, schoolhoofden, Onderwijzers, studenten en arbeiders.

middelen om

leden van de Duitsche bezettingstroepen om te doen komen, was het bezigen
van groote lappen zeildoek, die op de
straten uitgespreid werden en zoo beschilderd waren met verwarrende verkeersteekens, dat de in auto's reizende
Duitsche soldateska er de kanalen door
inreed.
t

Ag ld 'A Vr\\

Ongerustheid over Rusland

Moderniseeing Japans Leger

De Sabotage-Zaak

Een van de uitgedachte

BATAVffISGS Nieuwsblad van

■1I
Tokio, 9 April ,(Domei).

•

■ J

Gelijken
tred
houdend met de herbewapening
over
geheele wereld, waarbij de nadruk valt op de motoriseering, 1 is door
het Japansche Ministerie van Oorlog
met ingang van morgen, 10 dezer, bij
het Japansche leger een hoofdkwartier
voor ' gemotoriseerde en gepantserde
strijdkrachten ingesteld. De schepping
van dit nieuwe hoofdkwartier, die parallel loopt met de oprichting van een
hoofdkwartier voor de luchtmacht, wordt
als een onderdeel beschouwd van \het
uitgebreide moderniseeringsprogramma
voor het Japansche leger, dat door den
minister van Oorlog, luitenant-generaal
Ilideki Tojo werd ontworpen,
tóen met ingang van 15 September 1940
het onderscheid tusschen de verschillende wapens van het leger werd opgeheven.
i
j
Het nieuwe hoofdkwartier zal de leiding hebben en ook het opperste toezicnt
uitoefenen over de gemechaniseerde en
gepantserde eenheden, alsmede over de
cavalerie-eenheden. Het verluidt echter dat het Japansche leger niet voornemens Js het gebruik van paarden af
*

New York, 9 April (Aneta).
De correspondent van de New
York Times të Tokio,
Otto D. Toiischus, maakt
melding van toenemende bezorgdheid in pers- en politieke kringen in
Japan betreffende de „toenemende a n t i-D ü i t S C h e -én
pro-B r i t s c h é én p f o-

Amerikaansche

tendens

van

de R u s s,i sc h e buitenlandsche
politiek", welke van grooten invloed
zal zijn óp het Japansche plan voor
de schepping van een Groot-Oost-

Azië.

i

Al deze plannen stonden beschreven
In een geheim krantje, dat door de organisatie uitgegeven werd en bovendien
instructies bevatte voor sabotage-daden, en voorts tegen de nazi's en tegen
Duitschland ophitsende artikelen.
De rechtzitting onthulde, dat de samenzweerders een belangrijk succes
boekten met het afsnijden van de telefoonkabel naar Vlaardingen en erin
slaagden een munitietrein in de nabijheid van de Belgische grens te doen verongelukken.

Een scholier van 17 Jaar had een aanmerkelijke hoeveelheid springstoffen in
zijn slaapkamer verborgen.

Nippons Marine
Tokio, 9 April (Domei). Het
Ministerie van Marine maakte he-

den bekend, dat admiraal Osami
no, sinds 1935 lid van den
Oorlogsraad, die de voorHoogen
deskundige
bij de (Japannaamste
Na g a

sche marine op het gebied van Amerikaansche aangelegenheden
beschouwd wordt, als opvolger van
admiraal
prins Shiokyasu

benoemd is tot chef

Fv'shimi
Een 18-jarige Joodsche schooljongen
van den marinestaf.
maakte kaarten, waarop een schoolgebouw aangegeven stond, waar Duitschers
-Nagano, die 60 jaar oud is, was in 1937
ingekwartierd waren ; de kaarten moesopperbevelhebber van de gecombineerde
ten de Britsche autoriteiten in handen en eerste vloten,
toe de Chineesch-Jakomen.
.Ikiilll pansche vijandelijkheden uitbraken. Tevoren diende hij in 1936 als minister
Een van de voornaamste beklaagden van
Marine in het kablnet-Hlrota. Hooghad een vergiftigingsplan met punaises tepunten
in Nagano's vroegere loopbaan
uitgedacht, waarbij punaises met vergifwaren zijn tijd als marine-attaché aan
tigde punt door middel van kleefpleisters
op de deurhandels van Duitsche auto's de Japansche ambassade te Washington,
als directeur van de Marine-Academie,
gestoken moesten worden. De organisaen als gedelegeerde bij de Algemeen
tie zou het-giftige vocht , voor dit doel Ontwapeningsconferentie
te Genève en
moeten aanmaken. De beklaagde werd
Vlootontwapenings-conferentie
bij de
ter dood veroordeeld, welke straf gewijvan 1929/30.
Eigd werd in levenslange gevangenis- te Londen
van
communiqué
Een
Departestraf, hetgeen te danken was aan het
nog,*dat prins
van
ment
Marine
meldt
'eit, dat de beklaagde den 20-jarigen
ontslag is verleend in verband
leeftijd nog niet bereikt had. Een twee- Fushimi
met
zijn slechten gezondheidstoestand,
de motief hiertoe was
zoo voegde de
hem
noodzaakte eenigen tijd rust
Duitsche bevelvoerende officier hier aan die
nemen.
toe
„een laatste beroep te doen op de te
intelligentie en het Inzicht van de Nederlandsche jeugd". Een motiveering,
die alleen in het verdorven Duitsche
Gedeporteerd
brein kón opkomen.
,

—

—

Londen s, 9 April (Reuter). Volgens
Vrij Nederland zijn de volgende personen naar Duitschland gede-

Over „Reizen”
Londen,

9 April

De se- porteerd
Kunsten en

(A.N.P.).

voor
cretaris-generaal
Volksvoorlichting, de verrader Goedewaagen, sprak 5 dezer een gezelschap oji een receptie van de JVereeniging voor Vreemdelingverkeer toe. Hij
verheerlijkte de zegeningen van den nazi-staat, die het geheele volk (laat reizen
voor ontspanning en ten rechte met
verachting neerziet op de gemeenschappen, waar het reizen gereserveerd blijft
voor bevoorrechte enkelingen.

zoo verReizen is een staatszaak
en dient een
zekerde Goedewaagen
hoog cultureel doel met waarden, die
voor een ieder bereikbaar moeten zijn.
Deze rede bevestigde het nazi-begrip
aangaande de verdeeling van vreugde,
met Inbegrip van deri plicht der burgers
om te reizen, wanneer, waar, met wie
en hoe de staat dit gelast, evenals circus-dieren.

:

prof. dr. J.11.E.M. Hoogveld,, hooglecraar in de wijsbegeerte aan de H.K. Universiteit te Nijmegen ; dr. II oeb e n, journalist, hoofdredacteur van hei liit. Kath. Persbureau
te Den Ilaag; rector A. Van Li er op,
directeur Int. Kath.
Persbureau ; de
geestelijken Kusters, Rooyack e r s P.G. Justhof uit Den
liosch en mr, dr. E 1 h m Baron
Speyart van Woerden.
Mgr.

Overdracht Indische
Bankbiljetten

Londen, 9 April tAneta). Den
lOden Maart j.l. hebben de autoriteiten
in het bezette Nederlarid door middel
van èen algemeene bekendmaking in
dc pers een beroep gedaan op het puïJedeHaradsch-Indisché
bliek, om de
De gezegende burger ,van J!deri nazi- bankbiljetten, die zij in hun bezit hebstaat wordt niet alleen door geweld tot ben, aan de Nederlandiche Bank over
werken gebracht, doch ook
zooals de te dragen tegen een koers van 99 cent
rede van Goedewaagen aangaf
tot per gulden.
(

—

—

vreugde.

Goedewaagen sprak de verwachting
uit, dat dit het Nederlandsche *volk
nieuwe geestelijke kracht zou geven.
Goedewaagen beloofde zijn toehoorders de maan, terwijl hij bovendien de
Duitsche overwinning als vaststaand

aannam.

%

Zekere J. J. No'o r d ij k, die werd
benoemd tot hoofd van de afdeellng
„Reizen" van Gosdewaagens Departement. verklaarde dat de Vereeniglng

voor Vreemdelingenverkeer een grootere
rol znu spelen in de toekomst van het
Nederlandsche volk dan zij in het verle(

den heeft gedaan.

Bombay, 9 April ;(Reuter). Het
onderzoek naar den dood van Hiroji
üemu r a, den chef van het Bombaysche kantoor van de Japansche
scheepvaartmaatschappij Nippon Yusen
Kaisha, die opgehangen in zijn woning
werd gevonden, heeft geleid tot de conclusie, dat Uemura zelfmoord heeft gev

pleegd.

(

Thans

is voorts onthuld, dat twee
Parsi-cmployé's van de Nippon Yusen kaisha eenige dagen geleden gearresteerd zijn, ingevolge de defen-

President „Holland

Society”

New York, 9 April (Aneta). De
heer W. v a n W ij c k, vroeger asslstent-distrlct-atorney te Kingscounty
(N. Y.) is 7'April J.l. op de 56e Jaarvergadering van de Holland Society of New York tot president gekozen.

Queen Mary

Openingsrede van den Voorzitter

Gisteravond is de jaarvergadering van
een Spoorbond aangevangen ln het
I. E. V.-Clubhuis te Soerabaia. Na een
welkomstwoord van den voorzitter der
afdeeiing Soerabaia, sprak de Bondsvoorzitter de heer H. A. Muller de

„Niettegenstaande in Maart 1940,

meene Vergadering
hielden, de oorlog
in Europa reeds
woedde,
hadden
wij
destijds geen
dat
vermoeden,

reeds in Mei d.o.v.
deze geesel der

Chineesche Persstemmen

Toiischus wijst erop, dat men verwacht dat MatsUoka moeite zal'doen de
een of andere non-agressie-overeenkomst te verkrijgen ofschoon het Verluidt, dat Ruslahds prijs zeer hoög zal

Chungking, 9 April (Reuter). In de Chineesche dagbladen
is Dinsdagochtend van ganscher
harte sympathie betuigd met Joegoslavië en Griëkenland. De bladen
blijven de grootstè aandacht besteden aan de ontwikkelingen op den

Het grootste deel van de Chineesche bladen acht het mogelijk, dat
zich onverwachte ontwikkelingen
zullen voordoen, welke een nieuwe
wending aan den Europeeschen toestand zouden kunnen geven.

Het orgaan der Chineesche regeering,
de Central Daily News, verklaart „De geest van het Joegoslavische en Grieksche volk heeft ónze groote bewondering verworven. Wij wenzijn. Sommige Japansche waarnemlers
schen deze volken de overwinning toe
dat Matsuoka's carriere zal in hun strijd voor vrijheid en onafhanmeenen,
afhangen van het welslagen van zijn kelijkheid en tevens gaan onze diepste
pogingen in'deze richting.
gevoelens van medeleven naar hen uit".
Hetzelfde blad legt nog den nadruk op
de
beteekenis van het sluiten van het
China Vastbesloten
non-agressie-verdrag tusschen Joegoslavië en de iSovjet-Unie, juist op het
Londen, 9 April (Reuter).
oogenblik, dat de Duitsche inval on„China is éven vastbesloten om
middellijk verwacht werd.
door te zetten tot een vólkomen
overwinning dóór de democratische
beschaving behaald is, als Eng eHet orgaan van het Chineesche leger,
land en Amerika kunnen
de Sao Tang Pao, verklaart
dat de jongste ontwikkelingen op den
zijn", aldus verklaarde heden de
aantoonen, dat in de eerste
Balkan
Chineesche ambassadeur te L o nmilitaire,.politieke en econode
plaats
den,..Quo .Tal
Hij,.
Ch i.
mische 'agressie van de As-mogendvoegde hieraan
tóe: „En geen
heden niet tot staan gebrdcht kan worschoonklinkende beloften of miliden, indien die landen geen militaire
nederlaag lijden en dat in de tweede
taire druk kunnen niets aan dat
plaats alle staten er zich thans van bebesluit veranderen".
wust zijn, dat een compromis met of
aan de aanvallers
„Quo Taf Chi verscheen voor het laatst een onderwerping
te Londen in het openbaar, vóór hij naar zelfmoord zou beteekenen. De toegenoChina vertrekt om daar den post van men kracht van het antl-agressie-front
minister van Buitenlandsche Zaken te is het resultaat van vastbeslotenheid.
vervullen. HU voerde het woord tijdens Het verzet van al de betrokken staten
tegen agressie, gevoegd bij de geleidelijke
een Engelsch-Chlneesche lunch, gehouden ten bate van het Roode Kruis Fonds uitputting van de reserves der Asmogendlieden door de verlenging van
en het Chineesche Oorlogs-Hulpverleeeen
ningsfonds. De repatrieerende ambassaoorlog, zal waarschijnlijk
den
deur, die opgevolgd zal worden door nieuwen keer in de Europeesche situaWellington Koo, merkte op, dat hij zijn tie tengevolge hebben. Thans zal men
reis naar China eenvoudig beschouwt spoedig weten, of Japan, teneinde steun
als het trekken van het eene front naar te verleenen aan zijn As-partners, een
oorlog tegen Groot Brittannië en de Verhet andere in één zelfden oorlog.
durven riskeeren.
eenigde Staten zal
Japan moet echter bedenken, dat wanGeïntensifeerd
van het anti-agressieneer de legers
zijn', de ineenstorting
vereenigd
front
S hangh ai, 9 April (Reuter).
van
As-mogendheden
de
onafwendbaar
Volgens berichten in de Chineesche
zijn.
zal
pers hebben bij dc nadering van het
:

Guerilla

de Chineesche guerillabenden hun activiteit in verschillende gebieden van de provincies
Kialngsu en Chekiang—
in het bijzonder langs den N a n
king-llangchow spoorweg
voorjaar

Het invloedrijke Chineesche dagblad
Ta Kung Pao verklaart: „Om
Groot-Brittannië te verslaan, moet
Duitschland een inval in Engeland
geïntenslfeerd.
doen. Dat Hitier Joegoslavië en Griekenland
is binnengevallen inplaats van
Het verluidt, dat hevige gevechten te
Engeland,
bewijst zoowel de groeiende
Cha p u —in Noord- Ki a ng s u
aan den gang zijn, in de nabijheid van kracht van Groot-Brittannië, als (Hitlers
de Hangchow baai. Het verluidt, gebrek aan vertrouwen in het vermogen
dat de Japanners daar kortgeleden van Duitschland om een inval in Enge500 manschappen verloren. Om deze land te doen.
guerilla-benden te onderdrukken is
De vastbeslotenheid van de kleine stanaar voorts verluidt
een groot aantal
Japansche troepen uit Shanghai ten, om liever tegenstand te bieden dan
zich over te geven, Zal den weg banen
teruggetrokken, met het gevolg, dat vetot de uiteindelijke nederlaag van de
le strategische punten alhier thans worden verdedigd door de troepen van het nazis".
onder Japansch toezicht staande Wang
C h i n g Wei- bewind.
-

-

—

—

-

—

Japansche Luchtaanvallen
Tokio. 9 April (Reuter). Intensieve luchtaanvallen op K u n m i n g,
de hoofdstad van Y u n n a n, zijn
Dinsdag uitgevoerd door een grooten
groep Japansche vliegtuigen, aldus een
communiqué van het Japansche hoofdkwartier in Indo-China. Het communiqué meldt
voorts, dat belangrijke
militaire objecten zijn aangevallen, ondanks het krachtige vuur van het lucht-

Na de meening te hebben ,uitgesproken, dat Duitschland de Brltsche invloed

in Griekenland

niet kan vernietigen,
K-u n g Pja o nog, dat
het teekenen ziet, dat Duitschland bezig is de vriendschap van de SovjetUnie te verliezen. „En zonder dis
vriendschap",
aldus het blad, „zal
Duitschland zich in den huldigen oorlog tegenover ernstige gevaren geplaatst zien".

zcgt. de T a

afweergeschut.

Het

IVe Communistische Leger

—

—

Verklarend, dat Japan weinig steun
kan verleenen aan Duitschland, schrijft
de Ta Kung Pao voorts nog,
dat (Matsuoka de uitnoodiging om naar
Berlijn
ontving,
te komen
omdat
Duitschland hulp van Japan hoopte te
verkrijgen. Juist op het oogenblik echter, dat Duitschland den porlog in den
Balkan ontketende, vertrok Matsuoka

,

menschheid
ons
arm
Moederland
zou teisteren; Op
10 Mei werd het
grondgebied
van
Nederland
door
bruut geweld geschonden en

"

Balkan.

toen

wij te Bandoeng
önze vorige -Alge-

—

spanning.

van den

gende ontleenèn.

Chungklng. 9 April (Reuter).
Hét verluidt, dat thans de wrijving tusschen de overblijfselen van het nieuwe
leger, dat
Vierde
Communistische
op bevel van de Centrale Regeering ls
ontbonden, en de Beregelde Chineesche
Onze Gezant
troepen geëindigd ls, na de Inlijving van haastig uit Berlijn naar Moskou, waar
Londen, 9 April (Reuter). Onze de manschappen van het vroegere Com- hij vier dagen lang zal blijven, „waargezant werd gister door Koningin Ell- munistische leger bij de regeerlngstroe- schijnlijk om langs het lijntje naar den
pen.
brand te kijken".
zabeth ontvangen.

bij

De Jaarvergadering
Spoorbond

openingsrede uit, waaraan wij het vol-

—

—

—

Nederlandsch-Indië

Bombay

Zy worden ervan beschuldigd, inlichtingen over scheepsbewegingen ingewonnen te hebben, welke nuttig \waren voor
den vijand. Naar aanleiding
hijervan, deed de politie
log".
Zaterdag hji iszoeking in
De Japanners vreezen, dat de huidige het
kantoor van de NipRussische politiek ernstige gevolgen voor pon Yusen Kaisha.
Japan met zich zal brengen voor geval
de oorlog zou overslaan naar Turkije,
daar de Sovjet-Unie aan dit land doel-

,

afgeschaft en vervangen door g epantserde divisies, waarvan er in het Verre Oosten z tij n gestationneerd,
die over meer d a n v ij fduizend tanks en pantserwagens beschikken.,

OCHTENDBLAD

DeAsahi Shimbun, zoo meldt
Toiischus
noemt het Russisch-Joegoslavische pact „het meest stoutmoedige
mti-Duitsche gebaar van Sovjet-Rusland sedert het uitbreken van den oor-

:

Een 'andere beklaagde, die een invretend zuur te drastisch vond, stelde voor
c.m ammonia te gebruiken.

te

-

sie-wetten.

treffenden steun zou kunnen verleenen.
Japan
blijkbaar
voornemens
is
neutraal
té
blijven
huidige
t-a.v.
het
Teneinde het moreel van de Duitsche
Balkan,
den
op
conflict
doch
ernstibij
organisatie te ondermijnen,
militaire
Rusmeeningsverschillen
ge
tuisschen
te schaffen.
werden stróokjés papier verspreid, waarvraagstuk
en
zou
Duitschland
het
land
op gedrukt stond
Tegelijkertijd zal de fourage-afdeeling
„Fahrt nicht nach
van het Departement van Oorlog worden van Japans positie in het Drievoudig
Engeland 1"
vervangen door een nieuw ingestelde Verbond ter sprake komen. Dit verbond
toch verplicht Japan in zulk een geval
Er waren planr.en voorbereid om on- brandstoffen-indeeling.
derzeebooten door middel van springHet eerste Japansche tankkorps jwerd steun te verlèénen aan Duitschland,
stoffen te vernietigen en een torpedoin 1925 opgericht. Ondanks de sterke zonder wederzijdsche verplichting van
bootjager door middel van een tijdbom. uitbreiding en de verbeteringen der Ja- de zijde van Duitschland.
pansche
gemechaniseerde
eenheden,
Een der beklaagden had voorgesteld
nog
bleven
deze
zeer
ten
achter
Het dagblad Hochi Shimbun
steeds
holle knuppels te maken, gevuld met
van
bij
verlangt
dat,
"die
naar
Ruslahds opname in het DrieP.usland
M
zwavelzuur, dat in de oogen van de teverluidt
het
navolging
voudig
in
Duitsche
Verbond of Duitsche hulp ter
van
genstanders zoy dringen, wanneer zij er,divisies
voorbeeld
zijn
opheffing
cavalerie
heeft
van de Russisch-Japansche
mede geslagen werden.
\

Spionnage

1921

11. A. Muller

moesten
zoowel

velen,

belligerenten als non-combattanten hierbij het leven laten. Waar wij
reeds hiervan door pers en radio volledig zijn ingelicht, zal ik over deze
droeve materie niet verder uitweiden,
aldus spr., en U slechts verzoeken U
van Uwe zetels te verheffen om de gevallen slachtoffers, die ook voor ons
hun leven gelaten hebben, inl eerbiedige

itilte te herdenken.

Terugblik over 1940

Voor onze organisatie is het jaar 1940,
evenals 1939, een gunsiig jaar geweest.
Het contact tusschen het hoofdbestuur
en de afdeelingen liet niets te wenschen over, terwijl door een welbewuste
propaganda het ledental met ruim 200
toenam. Hierbij kan de afdeellng Soerabaia met eere worden genoemd, die
in 1940 ruim een 70-tal petsónen tot de
organisatie wist te bréngen. Hiermede
wil niet gezegd zijn, dat andere afdeelingen niet het hare er toe hebben bijgedragen het ledental te doen wassen.
Integendeel kan hier worden medegedeeld, dat de interesse voor het verenigingsleven in 1940 goed te noemen
was.

Frankrijk

IMM»I
pat.h.k

am p
7902

Dat door den oorlogstoestand de in
IÖ4Ó uitgestippelde lijnen van actie niet
allen zijn kunnen wprden gevolgd
spreekt van zelf. Desniettegenstaande
is in het afgelbopen jaar, al dan niet
in samènwerking met derden, toch nog
het een en ander voor de ambtelijke
werknemers gedaan kunnen worden,
waarvan vooral vöor de indonesisthè
leden wel het voornaamste is, het toekennen van onderstand aan weezen van
niet-Europeesche landsdienaren.
Uit het Uitkeeringsfonds bij overlijden werden in 1940 acht üitkëerihgeh
verstrekt, tertoljl hët Spaar- etl Stëuiifonds, dat 'eerst in Mei in werking is
getreden, reeds tient&lleh van personen
uit financieele moeilijkheden heëft kunnen helpeh. Het is hier wel op zijn
plaats, daarbij te memoreeren, dat de
thans afgetreden Hisp., de heer H. va n
Galen Last, bij zijn afscheid
van het bedrijf, beide fondsen financieel
heeft bedacht, waarvoor wij
Z.H.E.G. onzen welgemeenden dank betuigen.
Het Sanatoriümfonds werd in den loop
van het verslagjaar administratief gescheiden van den Spoorbond en is
thans een zelfstandige stichting, met
het H. B. van den Spoorbond als bestuurders daarvan. In 1940 werd reeds
voor een bedrag van ongeveer duizend
gulden aan schenkingen uitgekeerd.

'

Verhouding tot dienstleiding

Ovatie

aan

Leahy

9 April (Reuter). Volgens
Radio-Lyon werd
den
Amerikaanschen ambassadeur Leahy
gister door de bevolking een ovatie gebracht toen het Toulon
bezocht.
Leahy bezocht Monaco,
zijner
eere een receptie plaatshad.

Londen,

In het afgeloopen jaar was de verhouding tusschen de Dienstleiding derf
S.S. en de Spoorbondsleidlng zeer goed
te noemën, hetgeen ook bleek uit den

afscheidsbrief van den heer Van Galen

Last.

Bovendien heeft de Spoorbond tijdens de Dienstleiding der S.S. in zeer

vele gevallen öe volle medewerking tot
oplossing van personeelskwesties mogen
verkrijgen. Tenslotte deelde spr. mede,
dat de huidige hoofdinspecteur, de heer
AMBASSADEUR TE CHUNGKING
J. P. Adèr, direct na zijn optreden
op
de meest openhartige wijze contact
Vic h y, 9 April (United Press).
gehad met het H. B.
heeft
Louis de Robien is benoemd
tot Fransch ambassadeur te Chu n gActies van de organisatie
kin g, in opvolging van Henri
C o s m e, die naar Vichy teruggeroe.Met de ambtelijke vakvereeniglngei
pen is.
zijn in het afgeloopen jaar de vriendschappelijke relaties ongewijzigd gebleven. Onze centrale, het V.V.0., daarenItalianen over
tegen heeft docr een minder vlotte afdoening van zaken wel eens aanleiding
Rome, 9 April (United Press).
gegeven tot het maken van een opmerking. Naar aanleiding daarvan, zal oij
De Giornaled'ltalia geeft
de behandeling van den beschrijvingste kennen, dat de Italianen plannen
brief, daarop worden teruggekomen.
beramen voor de herovering van.
In verband met de tijdsomstandigheAddis Abeba en van de rest
den zijn op den te behandelen, beschrijvan Ethiopië en verklaart,
vingsbrief slechts voorstellen
opgenomen, waarvan, niettegenstaande het
dat de Italianen voor het einde van
land ih oorlog is, de afdoening wel moterug
den oorlog in Addis
!
| '
gelijk is.
zullen zijn.
;
•
i
Natuurlijk pal men zich t.z.t. moeten
„De terugtocht uit Addis Abeba van beraden omtrent de positie der ambtede heldhaftige Italiaansche troepen, dia lijke en" particuliere werknemers en nader voor hen te treffen sociale maatrehoewel geïsoleerd
vochten tegen gelen,
alsmede hoe aan deze groep op
een vijand, die vier maal zoo sterk was,
verschillend
gebied meer invloed is te
zoowel in aantal als in bewapening, is
geven
bij
voorbereiding dier maatde
slechts tijdelijk.
Dit wordt verwacht
regelen,
zulks na afloop van
zooals
door de kolonisten, die nog in de Ethio- den oorlog ook
dit democratisch gein
pische steden, waar zij zooveel bescharegeerde land noodig zal zijn.
vend werk hebben aangevangen, leven.
de
Waar niemand kan zeg?en hoe
Dit wordt verwacht door alle Italianen toestand
zich zal ontwikkelen, is thans
en door de beschaafde volken. Hoe,vel bezwaarlijk
aan te geven, hoe dit predit uitgestrekte gebied momenteel niet cies zal moeten gebeuren.
door de Jtalianen verdedigd kon worden
is het zeker, dat het Afrikaansche rijic
Het thans alleen behandelen van
zal .herrijzen, grooter dan het tevoren
voorstellen, waarvan verwezenlijwas.
i
king ook in dezen tijd mogelijk is,
betcekent dus niet, dat wij ons er
De Italianen hebben beschaving gegeen rekenschap
van geven ïlat •
bracht in Addis Abeba en in alle Ethiowellicht belangrijke acties gestraks
pische gebieden. , Dit wordt zelfs door
voerd moeten worden aldus spr. De
de Engelschen erkend. De voordeelm
Spoorbond moet paiajdt zijn en blijvan den Italiaanschen arbeid in deze
ven om, zoodra zulks noodig en mogebieden kunnen niet verloren gaan.
gelijk is, de noodige kracht te kunDe Italianen zullen nog voor het einnen ontplooien.
de van den oorlog tc Addis Abeba terugkeeren. Zij zullen tcrugkèeren met
Op dit oogenbllk echter zl] ons doel
geweld van wapenen".
I en streven de paraatheid van
de weermacht van ons lahd, zóo noodig met

waarde

Addis Abeba

—

—

—

Magneetjes lieten

terzijdestelling van alle andere belangen, zooveel mogelijk te bevorderen tot
Ihcii van Groot-Nederland en tot sfpoeIdlge herrijzenis van Nederland, aldus
l de héér Muller, zijn rede toesluitende.

r BSTXVIAASCH NIËDWSBCTB vaii PonTlcrilag 10 Xprïl

Sport en Spel
Zwemmen

De a.s. Java Zwemkampioenschappen

de tweede plaats zal de strijd wel gaan
tusschen I. van Staalen en Mary Gabrielse, beiden van 't Centrum. De exkampioene J. Melis eveneens van 't Centrum g*ven we op dit nummer geen
kans.
100 meter borsterawl beeren
Voor dit nummer zal de strijd wel
gaan tusschen W. Ardaseer (Z.V.M.),
H. Breukel ('t Centrum) en M. Salomons
(Triton). Eerstgenoemde is gehandicapt doordat hij de laatste weken in
verband met een gescheurde spier niet
voor heeft kunnen trainen, waardoor zijn
kansen iets verslechterd zijn.
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Radio-programma’s

NI KOM
Batavia I 121 SI.

DONDERDAG
(

XI Ito AI

Wereldomroep 19.45—20.45

.

op 15.4S M.)

Luchtige gramofoonmuziek
6.30
6.45 Vervolg gramofoon7.01 Orgelconcert met vocale soli
muziek
7.30 Nieuwsberichten (herhaling)
7.35
7.45 Voer de zeevarenden
Licht concert
8.00 Gevarieerd concert
9.00 Kentucky
9.15 Populair concert
9.30
Minstrels
10.45
Kerkdienst in Prot. kerk (Nlcro)
11.30 Bosworth-klan.ten
Serieus concert
12.00 Eventueele mededeelingen van het
D.V.O. of Zang (tenor en sopraan)
12.30
13.20 Nieuwsberichten
Gevarieerd allerlei
Populair concert door Matlnée13.30
14.20 Nieuwsberichten (herhaEnsemble
14.30 Sluiting.
ling)
17.01 Programma-overzicht
17.03 Geva17.30 Eventueele mederieerd concert
deelingen van het D.V.O. of Vervolg gevaconcert
17.45 Xylophoon- en'
rieerd
18.00
Kamermuziek
vibraphoonsoli
gramofoonmuziek
Lichte
18.30
19.00
19.15 Albert Sandler's
Nieuwsberichten
19.40 Goede Vrijdag-wijding
Ensemble
20.00 Icrsch concert met zang,
(Nicro)
20.25 Pianogramofoonplatenconcert
21.00 Hoorspel: De Levende
voordracht
21.40 Serieus concert
God (deel 3)
22.05 Populair con22.00 Nieuwsberichten
cert door Omroep-Orkest
22.45 Voor de
23.00 Sluiting.
zeevarenden

6.01

Batavia I 121 AI.

—

—

(Wereldomroep 19.45—20.45 op 15.48 MJ

—

—

—

—

—

—

—

—

•

SOEKABOEMI, telefoon No. 52,

Huize Boenoet. Keurig pension,
riant gelegen, uitstekende tafel,
ƒ 4.50 per persoon per dag; ƒ 90.—
per persoon per maand. Meerdere
personen belangrijke reductie.-

MOTORRIJWIEL Royal Enfield
1940, ,3 V 2 P-k. zuinig in verbruik,
te koop. Te bevragen Gerth van
Wijkweg 7. Scnen..
M 2260

—

—

—

—

—

—

—

:

—

—

Luchtige gramofoonmuziek
6.01
6.15
6.30 Nieuwsberichten
Gymnastiekles
6.45 Vervolg luchtige gramofoonmuziek
De
7.01 Licht concert
7.30 Nieuwsberichten
vooruitzichten
7.35 Vervolg licht concert
(herhaling)
Batavia.
11.01 Varia
K 11.25 Popu8.00 Sluiting
laire
vocalia
11.40
Wijding
(Nicro)
Schoonspringen
heeren
Met Paschen zullen te Malang weder12.00
Eventueele mededeelingen van het
12.30 Gevaom de zwemkampioen.se happen voor NeNu Haasmann niet van de partij ls D.V.O. of Serieuze muziek
allerlei
rieerd
13.20
Nieuwsberichten
De
in- geven we de oude rot Portier van 't
derlandsch-Indië plaatsvinden.
gevarieerd
13.30 Vervolg
14.20
schrijvingen zijn dit jaar buitengewoon Centrum de beste kansen, hoewel hij Nieuwsberichten (herhaling) allerlei
14.30 Sluigroot en beloopen bijna 200 deelnemers in zijn. clubgenoot en leerling Braam- ting.
en deelneemsters. Bijna alle sterks zeel een geduchte tegenstander zal heb17.01 Programma-overzicht
17.03 Geva17.30 Eventueele mededeekrachten zijn ingeschreven, maar we ben. Geen van de drie Bataviasche rieerd concert
het D.V.O. of Vervolg gevarieerd
missen dit jaar Haasmann, Jansen en clubs komt op dit nummer uit, hetgeen lingen van
concert
17.45 „Voor de kinderen"
18.00
aanneemt
wel bevreemdend is als met
Tine de Quant.
18.15 PopuZang (sopraan en bariton)
18.45 Radio Oranje (heruitVoor de beste vereenigingsprestaties Ls dat van de 4 deelneemsters hij het lair concert
19.00 Nieuwsberichten
19.20
dit jaar voor het eerst een wisselbeker dames schoonspringen er niet minder zending)
Genre-muziek
19.45
Causerie
„Wat
ons
het
bij
wel
dan
3
Batavianen
in
zQn.
pezit
uitgeloofd. Deze zal
20.00 Deensche zangen
bezig houdt"
(Bandoeng)
dat
komen van 't Centrum
400 meter borsterawl dames 20.15 Algemeen Buitenlandsch Overzicht
20.30 Opnamen der Anthalogie Sonore
met een buitengewoon sterke ploeg uitDit nummer zal wel ln hoofdzaak 20.45 Hoorspel „De Levende God"
22.00
komt, niettegenstaande het gemis van
Nieuwsberichten
22.05
Zigeunermuziek
E.
van
van
't
gaan
Katwijk
tusschen
ploeg
een
zekere
B. R. V.
Jansen, hetgeen de
23.00 SluiCentrum en de Malangsche Kiki Heek. 22.30 Gevarieerd programma
eerste plaats kost.
ting.
Batavia I 157.89 M. en Batavia II G1.C6 AI.
Wat zijn nu de verwachtingen voor Helaas zal onze stadgenoote Els Visser
V.
B.
R.
G.30 Nieuwsberichten
(Nirom-relay)
Batavia ? We zullen daarvoor de ver- ook op dit nummer niet kunnen uitOrgel-concert
6.45
7.30 Nieuwsberichten
(Wavan
Batavia
157.89
en
Batavia
61.66
I
AI.
II
AI.
komen,
Waveren
terwijl
Greet
nummers
nein .oogenschouw
schillende
7.35 Trinity Koor met zang
(herhaling)
tergeuzen) tegen Zus Stomps (Neptu(bariton en tenor)
6.04 Gramofoonmuziek
6.30 Nieuwsbe8.35 Orkest-muziek
men.
graen
van
richten
6.45
Plano-concert
Soerabaja)
Cootje
(Nirom-relay)
Vervolg
nus
Wichen
9.35
m.b.v.
Londensch Sym400 meter
borsterawl heeren.
7.30
Orkest
10.10
Nieuwsberichten phonie
Vocaal
10.50
,('t Centrum) wel geen kans zal hebben. mofoonmuziek
7.35 Luchtig allerlei
11.30 Balletmuziek door Lon(herhaling)
9.00 Vloolrsoll
De Jjeste kansen, hierop maakt Breu9.30 Pianomuziek
10.00 densch Philharmonisch Orkest
11.45 LonWaterpolo-competitie heeren Albert Sandler
Orkestmuziek
11.15 Vocaal
11.45 Ge12.00 Evendensch Symphonie Orkest
kel van 't Centrum. Van de Batavia12.00 Eventueele memededeelingen van het D.V.O. of
We geven het Batavla-team nog altijd raldo en zijn Orkest
tueele
zwemmers lijkt ons Menke van Triton
het D.V.O. of Mozart „Voor Zieken en Ouden van Dagen" (Ikros)
dedeelingen
van
maar
vorig'jaar
kansen,
de
zooals
beste
de sterkste, hoewel jvan Gelder en de
12.50 Gevarieerd prosymphonie concert
12.30 Concert door Omroep-ensemble
bleek, zijn verrassingen hierbij nooit gramma
13.20 Nieuwsberichten (NiromKruyff beiden van Z.V.M. ernstige con13.20 Nieuwsberichten
(Nirom-relay)
Bandoeng komt met relay)
13.30 Vervolg Gevarieerd program13.30 Zang (bas)
13.45 Alfredo Campoli
currenten zijn. Verder dan een derde uitgesloten. Ook
(herhaling) en zijn Orkest
14.05 Fransche liedjes
plaats pal een van deze drie het echter een sterk team uit, dat we zelfs hooger ma 14.30 14.20 Nieuwsberichten
Sluiting.
(tenor)
14.20 Nieuwsberichten (herhaling)
taxeeren
dan
het
Soerabaia-team.
Ook
wel niet brengen, daar zal Groenevelt
1
14.30 Sluiting.
17.30 Eventueele
17.04 Zigeuner-muzlek
van Ncptunus (Bandoeng) wel voor zor- dit Jaar lijkt ons het Malang-team weer mededeelingen
Weber en zijn Orkest
17.04
Marek
17.30
het
D.V.O.
of
Vocaal
van
de zwakste.
gen.
18.00 Louis Levy en zijn Orkest
18.40 Eventueele mededeelingen van het D.V.O. of
I
i
19.00—19.20 Op 61 M.: Vervolg Marek Weber en zijn Orkest
Cinema-orgels
100 meter rugslag dames.
18.00 Cellomuziek
18.25—19.45 Op 61 M.
Nieuwsberichten (Nirom-relay)
19.00 Allerlei
19.20 Piano soli
20.00 „Paljas" Kerkdienst in Kwitangkerk (Nicro)
18.25
In dit nummer zal de recordhoudster
19.45
21.15 Dansmuziek
22.00 Nieuwsberich- Philharmonisch Symphonie Orkest
20.10 Causerie: „De" H)22.05 Gramofoonmu- Piano-muziek
Mary Gabrielse van 't Centrum zeker onten (Nirom-relay)
moderne Afrikaansche
cienrgedachte id.
ziek
23.00 Sluiting.
bedreigd kampioene worden. Voor de
B.T.A.-COMPETITIE PROGRAMMA
20.35 Zang door Kentucky
letterkunde"
13 APRIL 1941
tweede plaats maken de Bataviasche
P. AI. Y. (BAXDOENG)
21.00 Concert door OmroepMinstrels
zwemsters Els van der Hom (Watergeu22.00 Nieuwsberichten (Niromensemble
58.31 AI., 90.36 AI.
zen) en Anneke Feber (Triton) de beste Ie klasse:
23.00
22.05 Luchtig programma
lelay)
6.00 Gramofoonmuziek
6.30 Nieuws- Sluiting.
kansen, hoewel Henny de Raaf van
Chlën Hua 1
Minahassa 1
(Nirom-relay)
berichten
6.45 Vervolg
(Ramboetanweg) Gramofoonmuziek
't jCentrum wel eens voor een verrassing
7.30 Nieuwsberichten
P. AI. V. (BANDOEN G)
zou kunnen zorgen.
R e s. Ie k 1. A:
7.35 Vervolg gramofoonmu(herhaling)
58.31 AI., 90.36 AI.
9.00
ziek
8.00 Gevarieerde klanken
Minahassa 2
S. Y. M. A. 1
10.00 Concert
6.00 Gramofoonmuziek
6.30 Nieuwsbe(Taman Sari D) Stemmingsmuziek
200 meter schoolslag heeren
6.45 Vervolg gra11.00 Lichte
muziek
1U0 Dansmuziek richten (Nirom-relay)
Re s. Ie kl. B.:
12.00 Eventueele mededeelingen van het mofoonmuziek
7.30 Nieuwsberichten (herDe kampioen van vorig jaar G. BakS. T. C. 1
13.20 haling)
7.35 Vervolg gramofoonmuziek
Banka 2
D. V. O. of Gevarieerd concert
13.30 Ver8.00 Gevarieerd programma
9.00 Stemker is dit jaar niet van de partij. De bei(Def. v.d. Bosch) Nieuwsberichten (Nirom-relay)
volg gevarieerd
concert
14.20 Nieuws10.00 Concert
11.00 Lichte
mingsmuziek
de gebroeders Zeydel uit Malang, zullen R e s. Ie k 1. C.:
14.30 Vervolg ge- muziek
1130 Dansmuziek
berichten (herhaling)
12.00 Evenru wel met de eerste twee prijzen gaan
S. T. C. 2
Chlao Kwang 1
varieerd concert
15.00 Sluiting.
tueele
mededeelingen van het D.V.O. of
strijken. Van de Batavia-zwemmers lijkt
Gevarieerd concert
13.20 Nieuwsberichten
(Petak Slnkian)
17.00 Film16.30 Gramofoonmuziek
ons Jarman (Watergeuzen) de sterkste, 2e klasse A.:
13.30 Vervolg gevarieerd
muziek
17.30 Eventueele mededeelingch (Nirom-relay)
concert
14.20 Nieuwsberichten (herhaof hij echter in de prijzen zal vallen
van het D. V. O. of Vervolg fllm-muzlek ling)
M. T. C. 2
B. V. C. 1
Sluiting.
14.30
over Montessorl-ondervalt sterk te berien, aangezien meerde18.30 Causerie
(Kerkstraat, Mrc.)
16.30
Gramofoonmuziek
17.00 GevaLouis
Orkest
wijs
18.45
Voss en zijn
re gelijkwaardige krachten de strijd zulrieerde klanken
17.30 Eventueele mede2 e klasse B.:
Nieuwsberichten
19.00
19.20
58
M.
Op
len aangaan.
deelingen van het D.V.O. of Vervolg gevaHORAS 1
Mlnahasa 3
19.00 Genrenmuziek
(Nirom-relay)
rieerde klanken
18.00 Hawaiian-muziek
mu19.20
de
19.40
Lichte
„Voor
Jarigen"
(O.
Toapekong)
100 meter
borsterawl dames
18.30 Opera-fantasieën
19.00—19.20 Op
19.00 Genremuziek
(Nirom-relay)
RADÊ 2
P. P. T. 1
20.00 Groot
Concert
door Philadelphla 58 M.: Nieuwsberichten (Nirom-relay)
(G. Toapekong) Symphonie
Voor dit nummer lijkt ons E. van Kat19.20 „Voor
de
21.00 Dansmuziek 19.00 Genremuziek
Orkest
19.40 Lichte muziek
19.50
wijk van 't Centrum de sterkste. Bata21.30 Coloratuur zang Jarigen"
2e klasse C.:
door Mllllon Airs
20.00—20.30 Op
22.00 Con- Regal Cinema Orchestra
21.45 Orchestre Napolitaln
via is hierop gehandicapt doordat Els
Bangka 3
N. T. B. 2
Godsdienstig halfuur (Ikros)
Lichte
58
M.
22.30
Rhapsodieën
certwalsen
en
(Taman Sari C) Orkestmuziek
Visser van Watergeuzen niet zal starten.
i
20.00 VroolUke Engelsche Potpourri's
20.30
23.00 Sluiting.
Corry Berlijn van Z.V.M. maakt echter
Serieus programma
21.00 Boumemouth
Llang Yoe 1
Chiao Kwang 2
21.15 London PianoP. P. R. K.
Stedelijk Orkest
voor de tweede plaats wel een goede
(Taman Sari E)
Accordeon Band
21.30 Roemeensche zikans, hoewel ze een harde strijd zal te
Bandoen? II 192, Bataria II 197,
21.45 Song-Hits
22.00
geunermuzlek
voeren krijgen tegen Kiki Heek uit MaPriok II 41.5 AI.
22.30
Russische Componistische muziek
lang. Uit de laatste in Batavia gehou- Wandelsport
Sllvester en zijn Orkest
23.00
6.02 Javaansche liedjes
6.30 Persberich- Victor
den wedstrijden bleek nml. wel, dat Lies
7.00 Kron- Sluiting.
6.45 Maleische liedjes
ten
7.15 Persberichten (herhaEoode, de kampioene van vorig Jaar nog
tjong liedjes
P. P. R. K.
12.03 Causerie
7.30 Sluiting
ling)
niet in vorm is.
WANDELSPORT
12.23 Gam„De dokter en het huisgezin"
Bandoen? II 192, Batavia II 197,
13.15 Persberichten
bang Kromong
4 X 200 meter borsterawl
Priok II 41.5 AI.
Afstandsmarsch op 30 April
14.15
13.30 Vervolg Gambang Kromong
estafette heeren
6.02 Qur'an lezing
6.30 Persberichten
14.30 Sluiting.
Het Bestuur van de N.I.A.U.
Afd. Persberichten (herhaling)
6.45 Ambonsche liedjes
7.00 Bataksche
17.04 JaProgramma-overzicht
17.01
4
(Ocro)
Op dit nummer geven we Z.V.M. een Batavia deelt ons mede dat op 30 Apr'l vaansche Cultureele kunst door „Anggana liedjes
7.30 Kerkdienst
8.45
Persberichten
Hawaiian-muziek
9.30
zeer goede kans niettegenstaande Arda- a.s. wederom, zooals gebruikelijk op de Raras"
18.00 Krontjong liedjes
18.10
9.45 Soendasche humoris18.23 (herhaling)
r.eer kort geleden een spiertje heeft ge- verjaardagen van de leden van het Soendasche ketjapl met kendang
liedjes
10.45 Minahassasche
ketjap!
tische
Soendasche
ketjapi
18.27 Vervolg
scheurd. De strijd tegen 't Centrum en! Koninklijk Huis, een Oranje Wandel- Adzan
11-00 Bataksch concert
12.00
20.05 liedjes
met kendang
19.30
Persberichten
Neptunus beiden van Bandoeng zal echmarsch gehouden zal worden, over een Algemeen Overzicht
20.20 Arabische Krontjong en Maleische liedjes door „Ra13.15 Persberichten
13.30
ter wel zeer vel zijn. Ook de ploeg van afstand van 10 KM.
20.50 dio-Orkest"
20.23 Causerie over Islam
liedjes
Ueptunus Soerabaja mag er wezen. Dit
22.20 Maleische liedjes Vervolg krontjong en Maleische liedjes
De netto opbrengst van Krontjong Orkest
14.30
(herhaling)
24.00 14.15 Persberichten
22.30 Tapanoelische liederen
beloofd wel een zeer spannend nummer dezen marsch zal gestort
Sluiting.
Sluiting.
ie worden.
worden in de vereenigd'?
16.34 Ste16.31 Programma-overzicht
Schoonspringen dames Prins Bernhard- en Spitden-tournooi: ooggetuigeverslag van den
18.00 Yangvoetbalwedstrijd P. S. S. I.
fire-fondsen.
18.23 Adzan
18.27 VerElsje van der Horn van de WatergeuNadere bijzonderheden
over dezen omstandigheden daargelaten, naar bui- khiem-muziek
19.00 Godszen maakt hier een heele goede kans marsch zullen binnenkort bekend ge- ten gaan. Het worden dus weer twee volg Yangkhiem-muziek
dienstige causerie: Khong Hoe Tjoe
tegen Kiki Heek uit Malang, de kam19.30 Persberichmaakt worden.
dagen van wandelen in de vrije, frissche 19.20 Chineesche liedjes
pioene van de laatste twee jaar. Toontje
Gramofoonmuziek
20.05 Al19.45
ten
Tweedaagsche
zal
Wandelop
natuur, met een vroolijk samenzijn
Verder
de
—

Inspecteurs of Agenten. Zeer ruime provisie-basis. Aanmelding er./
of brieven N.V. Ned. Ind. Spaaren Deposito Bank. Narlpan 65
M 2256
Bandoeng

NORTON 600 c.c. in zeer goede
staat, te koop, te bezichtigen KreM 2263
kot 22 (paviljoen).

—

Nieuwsberichten

GROOTE SPAAR- EN BOUWKASINSTELLING zoekt actieve

M 2255
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kruising
SCHATTIGE PUPS,
poedel en Spaniel, te
koop. Bezichtigen Sawohlaan 44.
M 2268

VROOLIJK

Fransche

HOLLANDER, 25 jaar, zoekt kennismaking met dame voor gezellig
uitgaan, bioscoop etc. Brieven vóór
Vrijdag onder No- M 2261 Bata-

viaasch Nieuwsblad.
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HUIZE IRENE Scottweg
14.
Apart gelegen gemeubileerd paviljoen. Muskietvrije kamers ƒ 75.—,
voor 2 personen ƒ 125.—. Dagkamers vanaf ƒ 4.—.
M 2262

KENNISMAKING GEZOCHT
Heer middelbare leeftijd, Sumatra
Planter, tijdelijk te Batavia vertoevende en aldaar geen kennissen
hebbende, zou gaarne kennis maken met jonge dame of vrouw
huwelijk niet uitgesloten. Brieven
ónder No. M 2220 Bat. Nieuwsblad.
—

PETJENONGAN 37E achter Soe-

rabaiasche Motorenhandel te huur
voor ƒ 25.—. Krekot 75 (aan den
grooten weg) voor ƒ 60.— Te bevragen telefoon Bat. 400 en Wit.
18G.
M 2250

—

GEMEUBILEERDE KLEINE KAMER met apart zitje, volledig pension, beschikbaar per 1 Mei. Te
bevragen Serangwcg 5, telefoon
M 2266
Wit. 5428.
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RADIO SERVICE STATION Sa-

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

wah Besar 34. Tel. 2326 Wl. Reparatie-atelier voor alle Philips, Erres
en Amerikaansche radio-toestellen
Sound versterkers, enz. (Wij
hebben geen prutsers in dienst).
Kleine reparaties denzelfden dag
M 2264
klaar.
—

GOED GEMEUBILEERDE GROOTE PAVILJOENKAMER 1 met licht
en water, vrije uitgang, gelegen
aan den grooten Postweg, Soekasarl
Buitenzorg, te huur voor
ƒ 15.— per maand. Brieven onder
No. M 2265 Bat. Nieuwsblad.
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TENNISBANEN VAN DER HOUTLAAN met zeer ruime uitloopers.
Nog eenige ochtendbanen te huur
tegen billijke prijzen. Inlichtingen
M 2253
Welt. 336

—

—

—

PASCIIEN.

Rathkamp's bonte Paasch-eieren
kleurstof. Geen saaie, egale kleur,
maar alle kleuren van den regenboog ! Per pakje 25 cent bij
M 2254
Apotheek Rathkmp.

MODEVAKSCHOOL V/D. ZEE,
18, telefoon
Senen
Wit. 6237,
Batavla-Centrum. Grondig onderricht maatknippen, succes binnen
enkele maanden. Opleiding voor
eigen gebruik of leerares. Blllijkf
tarieven.
M 2250
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EIKEN DAG MAGNEETJES

—

—

—

—

GRAND HOTEL te Sarangan.
Eerste en grootste hotel ter plaatse. Prachtig gelegen aan het meer
van Sarangan. Het beste hotel voor
Uw vacantie. Vraagt prospectus.
M 2252

—

—

—

EEN LEER- EN KAPELMEESTER gevraagd door een Chineesche amateursmuziekvereeniglng te
Batavia,
liefst
gepensionneerd
stafmuzikant. Sollicitaties met volledige inlichtingen en referenties
te zenden onder No. M 2267 Bat.
Nieuwsblad.

de kleine advertenties met
groote trekkracht
(minimum F 1.- per plaatsing)
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ONDEROFFICIER te MeesterCornells vraagt particuliere lessen
in compagnies-administratie. Brieven met prijsopgave etc. onder No.
M 2246 Bat. Nieuwsblad.
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„WAAR IS KUBINSKY
De
Londen en Metropolitan Bank
looft een beloening van 5000 uit
? ?"

£

aan dengene die inlichtingen kan
verstrekken over de zaak Kublnsky.
M 2257
*

7961
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TE KOOI»:

—
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—

Matramanweg 72-74-76

—
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—
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—

—

Huren resp.

—

—

—

—

—

f 30.-,

—

—

—

f 60.-

en

f 75.-

per

maand.

—

—

j

—

—

I

f 17.000.-

—

—

inclusief ca.

—

2000 m- eigendo insgrond

—

Gijselman

—

—

—

Peters zal het vermoedelijk met de derde plaats moeten doen, hoewel verrassingen bij schoonspringen nooit uitge-

sloten

marsch gehouden worden op 17 en 18 den avond van den, eersten
Mei as. Deze marsch zal, onvoorziene genot voor alle wandelaars.

cemeen
dag. Een [Overzicht

Overzicht

—

"VV20

Buitenlandsch

&

Steup zijn de makelaars

7975

Maiuramsche gamelan
24.00 Sluiting.
klanken (Mavro-relay)
—

20.ft)

—

zijn.

1500 meter borsterawl heeren

Het Drama voltrekt zich

De Kruyff van Z. V. M. maakt hier
een goed kans voor de eerste plaats nu
van Vlijmen ('t Centrum.) tengevolge
van een auto-ongeluk niet van de partij kan zijn. Kaufman (Malang) en Beerevoets van Triton zijn echter ernstige
candldaten, waarmede terdege rekening
gehouden moet worden.

4 X 100 meter borsterawl

estafette dames

De damcsplocg van 't Centrum lijkt
ons absoluut de sterkste. Een van haar
ernstige rivalen was Watergeuzen. Vermoedelijk zal deze ploeg echter met 2
reserves uit moeten komen, waardoor
haar kansen duchtig zijn gedaald, zoodat zij vermoedelijk In Triton nog wel
haar meerdere zal moeten erkennen.
100 meter rugslag heeren

Doordat Jansen op dit nummer niet
kan uitkomen, zal G. Llnssen van Neptunus (Soeiabaia) wel als eerste eindigen, tenzij Piet Stam de laatste tijd behoorlijk getraind is. Voor de derde plaats
komen in aanmerking
de Batavlanen
Hampel (Z. V. M.) en van der Meulen
(Triton).

200 meter schoolslag dames
Guus Salomons van Triton ls hieT
zeker goed voor de eerste plaats. Voor

heeft zich een ongeluk geschrokken. Daar heeft-le eerlijk gezegd tot nog
toe geen rekening mee gehouden. En moet
Je dat mensch daar zien slingeren en draalen !
„O gutteguttegut 1"
Jammert ze, „het zijne me
zinkings weer !" Anabella drukt de eene hand
op d'r hoofd en de andere op
d'r buik. Och
arme !
Labberdoedas

-

Labberdoedas weet niet watie doen moet. „Hè
W-w-wat
Z-zlek
Ben Je be-suik-duizelig
En

?

?

?

!

bedoel
ik ?
Verdraaid ! Geen
vrouw zal hier sterreve ! Ik breng
Je direct weer terug!" jammert
hij en vangt z'n dame op, tVe juist
omvalt.

De arme Anabella valt neer op bed,
maar kan nog stamelen : „Nee, geen
vervoer ! Het is m'n blinde darm, m'n
lever
Zoo Jammert ze door, Labvergastend
op een modelberdoedas
anatomische les. „Ik moet drie dagen
plat te bed liggen !" Jammert Anabella
"

„en vooral niet vérvoeren

!"

later rijden Stuurstang Henk en
Miekey naar de plaats waar Labberdoedas gewoonlijk z'n
brandbrieven deponeert en tot
groote vreugde van Miekey en den cowboy Is er
dit keer geen brief te vinden. Die Anabclla ls
toch maar een bovenste beste. Voorloopig houdt
ze dien Labberdoedas toch maar goed vast I
Een

dagje

