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STADSNIEUWS 
an 

Voor de Stadswacht. 

Ia de Gemeenteraadsvergadering, 

welke hoogstwaarschijolijk nog deze 

maand gehouden zal worden, zal 

moeteo worden vastgesteld, welk be- 

drag door de gemeente ter beschikkirg 

der stadswacht zal worden gesteld. 

Er is in de begrootirg rekening 

gehouden met een uitkeeriog van on- 

geveer f 5000,-- 

Iotusschen zal de raad zich nog 

nader over de grootte van deze u't- 

keering nweten uitspreken. 

De suikerfabrieken Pesantrer, Mritjen 

en Menang, welke binoen het rayon 

van 10 km. om dekotta Kediri liggen, 

dus werkkringsfeer der 

stidswacht, zullen naar ons werd 

medegedeeld ieder f 6500.-—— bij dragen. 

De regentschapsraad en bet Gecom- 

bineerde Comit€ voor de Stadswacht 

heeft reeds bij de f 1700 gestort. Van 

de bedrijven in Kediriis ons nog niets 

bekend. 

  

  

binoeo de 

Openbare leeszaal. 

Officieel geopend. 

Op Maandag j.I. vond de officieele 
opening plaats van de openbare lees- 

zaal aan de Hoofdstraat albier. De 

publieke belangstelling was, waarschijn- 

Iyk door het weer, heel gering. Behalve 

de fd. Burgemeester waren ook nog 

eenige Raadsleden en de wethouder 

B.J. A. Stock aaowezig. 

Het was dan ook de fd. Burgemees- 

ter, die de bijeenkomst en de openbare 

leeszaal officieel geopeod bad, waarbij 

bij uit&gazette, dat het feitelijk de sug- 

gestie van de Provincie geweest was 

welke de Gemeente alhier stimuleerce 

om een openbare leeszaal op te richten. 

Doch in verband met de omstaodig. 
heden is de Gemeeate overgegaan om 

voorlopig alleen subsidie te verleenen 

aa0 particulieren, welke een opeobare 

leeszaal wenschen te beheeren. Voorts 

spoorde spreker de aanwezigen aan, 

om lid te willen worden van de lees- 

zaal, welker contributie slechts f 0,10 
's maands bedraagt. De opbrengst hier- 

van zal besteed worden voor aanschaf 

van boekwerkeo. Als slot sprak spre- 

de hoop uit dat deze openbare leeszaal 

belangstelling zou gevieten van de in- 

gezetenen. Om kwast voor acbt was 

deze bijeenkomst geeindigd. 

IE. V. vergadering. 

Op Donderdag, 6 Maat j.I. hield 

de plaatselijke afdeeling van het I.E.V. 

de jaarlijksche algemeene ledenverga- 
dering ia het clubgebouw aan de Ba- 

loewertistraat alhier. 

De afdeelingsvoorzitter, de heer 
Ir. D, H.F. Obertop, bield een openings 

toepraak, waarin hij de aanwezingen 

speciaal opwekte omalle medewerking 

te verleenea voor de laodsverdediging   

(stadswacht, V. O. C. enz) spreker ves- 

tigde er de aandacht op, dat de leger- 

Commandant het noodzakelijk oordeelr, 

dat bier ter plaatse een stadswacht 

Wordt uitgerust, zoodat daaraan alle 

moygelijke steum moet worden verleend. 

Dz notulen van de vorige vergadering 

werde1 goedgekeurd. 

Daarna overgegaan tot behandeling 

van het jaarverslag en bef financieel 

verslag. Ec kwam een bestuurs wijzi- 

ging, zoodat het bestuur thans als volgt 

is samengesteld voorzitter Ir. D. H. F. 

'Obertop, secretaris de heer W.C. Klerks, 

de Kan- 

ter ea commissarissen de heereo D.J. 

Walstra, F. Lammers. C. Tb. van Vliet 

en van Swieten. 

De financieele toestand is bevredi- 

gend, alleen het bezoek aan bet club- 

huis laat te wenscben over. Ten einde 

bet b:z0ek te stimuleeren werden oa 

afioop van de bestuursvergaderinger, die 

voor de leden toegankelijk werden gestel 

meerdere lezingen gehouden. Voorts 

werden gezellige avonden georgani- 

seerd met medewerking van het 1. E. 

V. V.O. Wat de politizk betreft, wordt 

opgemerkt, dat de verhouding tot 

de andere partijen io de gemeente goed 

is te poemen. Het. 20-jarig bestaan 

van de afdeeling werd zeer eznvoudig 

gevierd. Het schoolkleeding en voe- 
diagfoaods, beheerd door bet I.B.V.V.O. 

voorziet vele kinderea van voeding 

en schoeisel. De financieele toestand 

van dit foods mag nog steeds gunstig 

genoemd worden. De opbrengst van 

het weldadigheids feest in de societeit 

Brantas bedroeg f 153.10. 

Ec werden be:loten twee afgevaar- 

digden te zendep naar hat jaarlijksche 

Congres, dat dit jaar tijdens de Paasch- 

dageo te Soekaboemi wordt gehouden 

n.!. de heeren Walstra en Klerks. De 
vergadering verklaarde z'ch in prio- 

Cipe over het algemeen eens met het 

advies van bet hoofdbestuur omtrent 
de congres voorstellen, Tot leden van 

de verificatie commissie werden be- 

noemd de heeren G.H. Hogeoraad en 

F.C. Hercules en tot be.tuursleden van 

het clubhuis de heeren C. Tb, van 

Vliet en van Swietten. Bj de rond- 
vraag werden nadere inlichtingen ge- 

vraagd omtrent stadswacht, terwijl 

tevens de grondrechten werden be- 

sproken. 

peoningmeesteresse mevr. 

Voor de Stadswacht. 
Op initiatief van de Javaansche kuost- 

kringen albier, de C.C.W.O.en P.K.D., 

zal op Zondagavond, 18 April 1941, 
in het gebouw van bet Volta-theater 

albier, een ,,Inheemsche Kuntavond” 

gehouden worden, welker recette 100”/, 

gestort zal worden in de kas van bet 

Comit€ voor de Stadswacht alhier. Er 

zak uitsluitend de Javaaosche Kuost 

vertoond worden, welke gedeeltelijk 
door kinderen worden opgevoerd, In 

het bestuur zitten de H.H. Soewito 
als Voorzitter, Widajat ea Soekarni 

R, Tranggono en 

Het 

djoja, M. Soekotjo, 
als Commissarisser. 

programma is als volgi 

1. Openingsrede. 

Soemantri 

2, Panembromo. 

3. Kinderspelen. 

4. Wajang Orang, eca fragment uit 

Romo Doeto. 

5. Pentjak, uitgevocrd door kinderen 

van 9 jaar. 

Vanaf de 26ste Maart a.s. zullen 

reeds kaarten verkrijgbaar worden ge- 

ste'd bij het bestuur. De entreeprijzn 

zija a's volgt: 

Loge f I,—: Iste klas f 0,75, 2de 
klas f 0,50, 3de klas f 0,25 en 4de 

f 0,15. We hopen, dat de Kedirianen 

be'angstelling zullen toonen voor deze 

Opvoering, welker opbrengst een steen- 

tje zal bijdragen voor de verdediging 

van onze stad, 

SPORT. 
TENNIS, 

Bond Madioen versus 
Bond Kediri. 

Op Zondagmorgen j.!. vond op de 

basen van de ,Selecta” achter onze 

drukkerij interessante — tennis- 

wedstrijd plaats tusschen de Kediri- 

sche Tennisbond en de Madioensche 

Tennisbond. De publieke belangstelling 

was bizonder grco'. De uitslag is als 

cen 

volgt: 

Kediri. Madioen. 

1. Mevr. Moesto- Mevr. -v. d. Ploeg 
6-3 6-4. 

2. Mevr, Moesto, K.T. Tjiang-V.d, 

Ploeg 6 2, 6-8, 7-5. 

3. Mevr. Poerro, H. Poerno-Cools, 

Roumetwmper 3-6: 6-1: 6-3. 

4. Dames: Poerro, Vliet-Cools, me- 
w Pat' of 6-0, 6-3. 

5. Wijo-Palm 6 0, 6-3. 

6.v.d. Ezckhout — Ruben 6-3: 7-5i 

7. Moesnadi — Mandler 64: 4-6:6 4, 

- Linden- v. d. 

vr 

8. Soemadi, Wiis -de la Bye, Palm 

7-5:6-2. 

9. Kwee, Tan - Ruben Roumemper 
1-6:2-6. 

10. Hogeraad, Lin Hwat Poo-v.d, 

Plo:g, Muodler 6-4:2-6:2-6. 
Stand:8-2 voor Kediri. 

RICHE THEATER. 

Heden 18 t/m Zaterdag 22 Maart 

Warner Bros nieuw machtig filmwerk 

THE SEA HAWK" 
(De zee havik) 

met den populairen Errol Fiyon als 
den vermetelen kapitein van een ka- 

perschip, en Brenda Marscball als de 

schoone heidia van het verhaa!, — en 

nog vele andere bekende en beroemde 

spelers. — 

Ziehier een 
Warner Bros millioenen productie, vol 

dramatische avooturen aan boord der 

beroemd beruchte piratenschepen, wel- 

ke vroeger de zeven zeefn onveilig 

maakten, bemand met galeislaven — 

spannende zeeslagen en duels—intrige 

bieuw  meesterwerk,   als secretarissen, Soedikio, Prawiromi- 4   en romance! 

Hie is de ,Robin Hood” der zeven 

zezin (Errol Flyan als de ,Zee-Havik), 

de meesterfilm, waarin Errol Elyon al 

zija cerdere prestaties in roodbloedig 
avontuur Verre overtreft ! 

Zie..,. de Engelsche Boekaniers, 

als zij een Spaansch galjoen enteren 

en overmeesteren. 

Zee... 

deo piraat en den Eagelschen verrader, 

bet spanrend duel, tusschen 

die zija band aan den overweldiger 

wilde overleveren. 

Zie.. de adembenemende zeeslagen! 
Weergalooze Spanning en opwinding 

de gebeele film door. 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 19 en Donderdag 20 Mrt. 
De Chineesche meesterfilm 
CHARLIE CAN IN CHINA TERUG 

met vooraanstaand Crineesche artister, 

Hier is cen mysterie-film, die U enkele 

ureo spanning bezorgt....... boeiend 

yan begin tot eind ! 

Wjij raden U aan, 

film viet te missen. Komt dit zien ! 
deze uitstekende 

Politie rapport. 

Door de politie werd aanyehouden 

de persoon van S., wonende Gerbang 

(Waroedjajeng), verdacht van diefstal 
van een rijwiel ter waarde van f 5,— 

ten nadeele van een nog onbekend 

persoon, gepleegd te Ngandjoek. 

K., wonende Seloredjo (Ngoenoet) 

doet 

rijwiel ter waarde van 

onbeheerd op de 

aangifte van diefstal van een 

f6,— hetwelk 

passar Paing albier   was geplaatst. 

J.G.W, DEKKERS 
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DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA 

1 3,25, 
io 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

MADOERA en 

met Cartonnen omslag e» linnen rug, 
op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewe 
waarin opgenomen: 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked. Snelpers. 

ea am Bi 

BALI 

 



  

    

Vanaf Heden I8 t/m Zaterdag 22 Mrt. 
Warner Bros machtig en ongetvenaard meesterwerk 

sIHE SEA HAWK"“ 
Met den beminden en populaireo acteur ERROL PLYNN en de lieftallige BRENDA MARSHALL in 

de hoofdrollen. Ziehier een millioenendollar's film, vol dramatische avonturer, spannende zeeslagen en duels 
»The S:a Hawk” is De meesterfilm, waarin Errol F yan al zija eerdere prestaties in 

roodbloedig avontuur "VERRE overtref !! 
intrige en romance ! 

  

RICHE THEATER 

(De Zeehavik) 

Weergalooze spanning en opwinding de geheele film door ! 
Wij raden een ieder aan, deze grandioze film onder geen voowaarde te missen. 

Vanwege de lengte der film, aanvang le Voorstelling, 
Om 7u15 en de 22 VOORST. Om 9u45 n.m. 

Komt vroegtijdig voor de beste p'aatsen | 
Woensdagmiddag 4.30u. 
Zaterdagmiddag 

Attentie ! 

N.B! 

  

.3O Uu. 

  

  

  

MAXIM THEATER 

  

  

Hedenavond voor het laatst 

sTARZAN FINDS A SON aa. jonroy Wersmutee 
I9 en Donderdag 20 Maart, 

sCHARLIE CHAN IN CHINA TERUG”“ 
Esa mysterie-film, die U van begin tot eind ia voortdurend spanning houdt. 

Woensdag 
De Chineesche meesterfilm 

Vriidag 21 t/m Zondag 23 Mrt. 
Universal indrukwekkende excellente film. 

sIHE HOUSE OF THE SEVEN GABLES”“ 
H 

Mei GEORGE SANDERS — MARGARET LINDSAY — NAN GREY — D!CK FORAN ea. sterren. 
Een boeiende meesleepende film over een sinister buis, dat in eer van zijo vele muren een groote schat 

en groot onheil over de bewoners bracht 
Een film, gebasseerd op Nathani8l Hawthorne's ,,best seler”" 

verborgen hteld ...... 

Komt en Oordeel: ! 

Ezn verhaal dat immer in Uw beriovering zal blijven voortleven ! 
Mist deze prachtfilm 

»The Hcu:e of the Seven Gables"'. 

niet 

Kindervoorstelling! 

»t geheim van he: oude buis.) 

  

Franschen ervoeren dat de nazi's 
niet onoverwinnelijk zijn. 
  

  

Stemming in Frankrijk ten gunste van 

Engeland omgeslagen. 
  

Twee invalspogingen mis- 

lukten volkomen. 
  

-Invallers” als visschen in 

een bakpan. 

Dit is het eerste deel yan een 
publicatie, 
aanstaanden 
bistoricus — Boris Nikoloyenski —, die 
gedurende vele jiren in Frantrijk heeft 
gewoond. Hij onderh eld nauwe betrek- 
kingen met invlocdrijke Fransche po- 
liticke en journalistieke kringen en was 
bevriend 

geschreven door cen voor- 
Russischen journalist en 

    

met den vroegeren premier 

  

Leon Biumen andere Fransche leiders. 

Hj goniet eveneens het vertrouwen 

van zaghebbende — Amerikaansche 
kri gen 

Het is zek dat de Duitschers 

wee pogi gen ondernomen 
om Engeland vanaf de Fcan- 

b » tevallen, doch beide    

  

kecren wer Vs letterlijk door 
   de vlammen v 

D- toedracht der gebeurcer 

arbeiders uit het 

langs de kust van het 
beves 

issen 
wordt verteld door 
bezette gsbied 

    

   

   door v rpleeg- 

de Duitsche 
de Brit- 

gd 
en 
die aan 

   pt waren. 

    

      

  

D2 cerste invalspoging werd in 
Auyustus 1940 yedaan, de tweede begin 
September 1940. Beide mis'ukten als 

gevoly van de toepassing door de 
Eagelsch van Drake's methode van 

vo komen vernietiging van de Spaan- 
sche ,Osoverwinnelijke” vloot, met 
a's eenig verschil, dat het nu niet 
gedaan werd door middel van scheper, 
doch 9 
met olie eo be 

  

»sru'kmaking van tanks 

welke door brand- 

brand 

    

    
bommen uit vliegtuiyen in 

werden gestoker 

Zooals onthuld werd door Franschen, 

die in een positiz verkeerden, 
inen weten, bezaaiden de E :gzl- 
het Kanaal met olietanks, welke 

precies diep genoeg onder de oppsr- 
vlakte van het water 

om dit 

te ku 

schea 

verankerd werden 

Tevens bevestig- 

wijze duizenden 
om onzicbtbaar te zijo 

  

den zij op dezelfde 
e taoks. Ht wacbten was toen 

de Duitschers. 

    

    

1.200 Booten. 

Den eersten keer kwamen de Duit- 
schers met ongeveer 1.200 speciaal 
voor dit doel gebouwde aluminium- 

booten, welke elk 50 soldaten met hun 

uitrusting Halverwege 

tusschen de Fransche en Engelsche 
kust stootten zij op de olie-en benzinc- 

carriere. Precies op dat moment lieten 
de Britsche vlietuigen brandbommen 
neerregenen. Binnen erke'e oogeoblik- 
ken was het Kanaal 66 vuurzee, welke 
de nazisloepen omringde. 

vervoerder, 

»We waren gevangen a's visschen 
in ezn bakpan”, was een uitdrukking 
welke door een Duitsch soldaat, di: 
aan de debAcie ontkwam, gebezijd 
werd tegen een Fransch verpleegster. 
Slechts enkele duzenden slaagden er 
in de Fransche kust te bereiken. De 
rest kwam om in de zee of wzrd levend 
verbrand. 

D' Duitschers waagden een rieuwe 
poging in S-ptember, ru langs ecer 
andere :oute, doch ook di'maal wacbtt 
hun eenzeffde lot. De bevolking in de 
bezette Fransche havens schat, dat 
waarschijolijk wel 80.000 man bij b-i ie 
pojingen om bet leven zijn gekomer. 

Het is een feit, dat de zieke buizen 
in bezet Frankrijk vol zija met nazi- 

soidaten, allen met ernstige brandwon- 
den. Duizzaden !ijken van Duitsche 
soldaten zijn aan land gespoeld. 

Volgens berichten van pzrsonen die 
erin slaagdeo het onbezette gebied 
te bereiken sloeg'in S ptember een 
go'f van muiterij door bet Duitsche 

leger, waarbij een groot gedeelte dir 

troepen verklaarde dat zij niet weer 
voor een ,brandende zee” wilden staan, 

toen ze hoorden dat een derde poging 
voor een invasie in Engeland werd 
beraamd 

Ec liggen thaos slcchts weinig Duit- 
sche in de bezette havens, 
daar het grootste deel naar het bin- 
nenland is overgebracht. De bevolking 

het N. ordelijke kustgebied is 

eveneens naar het binnenlard getrokken. 
Het blijkk dat de Engelschen zeer 

goed van Duitsche militaire bewegingeo 
op de hoogte zijn, want zoodra een 

divisie-staf of andere belangrijke mili- 

taire eeoheid naar een aodere plaats 

troepen 

van   

is overgebracht, wordt deze gebom- 
bardeerd door Esnge!sche vliegtuiger. 

Parachutisten. 
De Engelschen hebben veel parachu- 

tisten neergelaten io Frankrijk, waar zij 
aanmoediging evo samenwerking onder- 
vinder: deze p racbutisten zijn mee- 
rendeels off cieren en so!dater, dieaar- 
hangers zijo van D: Gaulla. De Duit-   schers hebbzn premits uitgeloofd van 
500 tot 5000 mark 
welke z0uden lefden tot hun gevanger- 

neming, doch tar op bet oogenblik, 
waarop :k Frarkrijk verliet, had nog 
niemand op een belooning aanspraak 
gemaakt. 

Betrekkelijk weioig Franscben zijn 
in de gelegenheid den Britten daad- 
werkelijk te helpen. doch bet is waar- 
schijolijk juist, dat minstzns 95”/, der 
Fraoscben in bet bezette gebied met 
de Engelschen sympathiseert. 

Zes maanden geleden, toen de Duit- 
scbers Frar krijk bionenvielen, waren 
de gevoelens der bevolking niet zc0 
duidelijk. De anti-Britsche propaganda, 
door de nazi's met duivelsche slimbeid 
gevoerd, gesteund door de defaitistische 
propaganda der communisten, had ef- 
feci gesorteerd. De Fravscheo, wanho- 
pig en verslagen, waren geneigd den 

Duitschers het voordeel van den twijfel 

te geven, afha:kelijk van hua verder 
optreden. Deze houding liet men zeer 
spoedig vaten. 

Hiervoor waren vele oorzaken, welke 
men in twee groepenkan onderscheiden: 

ten e@rste het gedrag van de Duitscbers 
en ten tweede her optreden van de 
E gelschen. 

Sprinkhanen. 

De Duitschers begonnen direct als 
spriokhaven bet laod te verslindeo. Dit 
schouwspel van de systematische pluo- 
dering van het “land, met: Duitsche 
grondigheid uitgevoerd, maakte de 
bevolking razend. Honderden spoor- 
Wegwagons beladen met fabrieksgoe- 
deren, vertrokken alleen al uit Lyon, 
De Duitschers beroofden ook de indu- 
strieele bedrijven en brachten de ma- 
Chioes en werktuigen naar bet Reich 
over. 

Doch de nazi's beperkten zich niet 
tot bet plunderen van fabrieken en het 
rooven van voedselvoorraden. Zij deden 
hetzelfde met wetenschappelijke instel- 
lingeo en bibliotheken. Onder de bi- 
bliotheken waren die van het ministerie 
van Oorlog, de Mitzkevitch-bibliotheek, 
weike ongeveer honderd jaar geleden 
door de Polen werd opgericht, de be- 
toemde Turgunieff-bibliotheek en an- 
dere, Vele waardevolle  particuliere 

voor Inliahtingen . 

ra
ng
 

“Ia
 

  

bibliotheken en verzamelingen werden 
in beslag genomen en naar Duitsehland 

| overgebracht. 

De Duitschers toonden speciale be- 
langstelling voor laboratoria. Zj namen 

niet slechts de waardevolle instrumen- 
ten en installaties mee, doch trachtten 
tevens belangrijke geheimen van Fran- 
sche onderzoeders te ontdekken. 

Het is zeker, dat deze manier van 
roof reeds v&or de bezetting beraamd 
was. Typeerend is het geval van het 
Curie-laboratorium, dat de Duitschers 
onmiddellijk na hun intocht in Parijs 
io beslag nameo. De leiding hiervan 
had een jong Duitsch officier, die door 

het personeel herkend werd als een 
gewezen studeot aan dit instituut. 

Eenige jaren v6or den oorlog had 

bij toestemming gevraagd om in bet 

laboratorium onderzoekingen te ver- 
tichten. Dit werd toegestaan en spoedig 
trok de jonge man de aandacht door 
zija ijver ea volharding. Na de bezet- 

ting bleek, dat bij slechts een spion 
geweest was, Onder zija leiding werd 

de geheele inrichting van het labora- 

torium in genomen en naar Duitscbland 
gebracht. 

Thans de musea. 

De Duitscbers hebben tot dusverre 
de S:aatsmusea nog niet geplunderd, 
doch ook deze zullen wel spoedig aan 
de beurt komen. Kort geleden maak- 
ten de Duitschers bekend, dat er een 

nteizende tentoonstelling” van kunst- 
scbatten uit Parijsche musea zou wor- 
den ingericbt. 

Dzze tentoonstelling wordt gehou- 

den in de belangrijkste centra van 
Duitschland, met het doel de ncultu- 

reele samenwerking” van de beide vol- 
keren te bevordereo. Er is alleszins 
redeo te vreezen voor bet lot van deze 

schatten, wanneer zij eenmaal Fran- 
krijk hebben verlaten. 

  

  

Beo andere factor, welke verant- 

Wwoordelijk is voor de overal versprei- 
de anti-Duitsche gevoelens, welke 

thaos bestaao, is de opzettelijke poging 

van de Duitscbers om strijd en twee- 

dracht onder het Fransche volk te 
zaaien, met de bedoeling het berstel 

van de Fransche eenheid moeilijker te 
maken. 

Het Fransche volk beschouwt thans 
de Duitschers niet als de overwinnaars 
van 1870—71, die Prankrijk een over- 
Wwionaarsvrede haddea gedicteerd, een 

@enorme'som gelds voor berstel-betalin- 
geo hadden geeischt en bepaalde ge- 

bieden hadden afgenomeo, echter zon- 
der vao dat ze getracht hadden het 
bestaan het Frankrijk zelve te ver- 
nietigeo. 

Tbans is de toestand anders: nu 
proberen de Duitschers systematisch 
Fraokrijk te verdeelen inelkaar vijan- 

dige kampeo. Zij doen dit bijvoorbeeld 
zoowel door bet aanwakkeren van 
anti-Joodsche gevoelens als door het 

bevorderen vao separatistische nei- 

gingen, zooals in Engeland. 

De gevangenen. 
Een ardere, niet minder belangrijke, 
oorzaak van de felle anti-Duitsche gez 
voelens, welke over Frankrijk golven 
is het optreden den nazi's in de mili- 

taire gevangeskampeo, waar 1000.000 
Frasschen Isven op zeer beperkte 

rantsoenen. 
Pogingen, welke de bevolking beeft 

aangewend om deze gevangenen meer 
Voedsel te verschaffen, worden door 

de Duitschers te niet gedaan, daar zij 

het officieele rantsoen verminderen in 
verhouding tot de aanvulling welke de 

gevangenen van vrienden en kennissen 

van buiten krijgen. 

D: Duitschers hebben ook getracbt 

spionven en propagande-agenten in 

de concentratiekawpen te werven. Agen- 
| tea vao het Duitscbe” ministerie van 
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propagande verschenen in vele kam- 

pen om voordrachten te houden. Of- 

ficieel was het bijwonen biervan niet 
verplicht gesteld, doch zij, die het gaan 

achterwege lieten, werden blootgesteld 

san allerlei vormen van onderdrukking, 

zooals het verbod.om bezoeken en 
voedselpaketten te ontvangen, brieven 

te scbrijven en te Ontvangen, enz. 

Daarentegen genieten gevangenen, 

die zich wel genegen toonen samen te 
werken met de beheerders der nazi- 

kampeo, vele voorrechten, 

'Tbaos is de groeiende sympatbie 

der bevolking voor de Eagelschen tot 

werkelijke geestdrift gestegen. De te- 

genstand, welken de Eagelschen bie- 

den, wordt algemeen bewonderd en her- 

haaldelijk hoort men beweren: ,Als 

wij, Fraoschen, io Juliz eens denzelfdeo 

moed en standvastigheid hadden beze- 

ten, zou onze toestand nu volkomen 

anders zijo !” 

Door de slagen, welke de Engel- 

schen aan de nazi's hebben toegebracht, 

is het sprookje van de Duitsche on- 

overwianelijkheid z00 goed als uitge- 

roeid ! 

Utt bet N.v.d.D, 

  

Op jacht naar Duit- 
sche ,invallers,“ 

Aanval op booten 

in Nederland, 

Donkere plekken op het water. 

De scbrijver van dit artikel is ve- 
teraao-vlieger bij de R.A. F. en won 

voor den oorlog de Schneidertrofee 

Voo1 record-vluchten. 

Overal langs de kust van Europa, 

van Bordeaux tot Narvik, in groote 
en in kleine havens, onder alle soor- 
ten camouflage welke het menschelijk 

vernuft slechts kan bedenken, hebben 
Hitler's generaals groote hoeveelheden 

booten klaar liggen, voor den ,,groo- 

tea dag”, als de aanval op E- geland 
gewaagd zal worden. 

Io 1941, zoodra het weer er zich 
toe leent, breekt dat moment aan— 
daaraan twijfelen wij geeo van allen. 

Het priocipe, hetwelk de nazi's »u 
toepassen bij bun voorbereidingen voor 

de ophanden zijde invasie, is precies 
gelijk aan het systeem, dat men ge- 
bruikte bij de doorbraak naar de 

Fransche kust. Overal werd materiaal 
hiervoor bijelkaar gebaald. De Fran- 
schen hadden een ,zwakke plek aan 

de Maas— Hitler verzamelde zijo ,,snar- 

lers” (100 worden zijn 100 ton-tanks 

genoemd) en drong er doorheen. 
Daarna kwam de zondvloed! 

Doch bij ops zal de R.A.F. er wel 
voor zorgen, dat er geen kans opeen 

»zondvloed” bestaat! Het korte respijt 
vao Kertmis is voorbij en dag en 

nacht, uur na uur stijgen Britsche 

verkenningsvliegtuigen op, scbieten uit 

de wolken naar beneden en vliegen 
over heuvels en dalen, fotografeerden 

eIke nieuwe opeenhooping van booten, 

en vliegen weer terug. 

Daaroa gaao, nacht op nacht, de 
bommenwerpers op z0ek naar prooi, 
Met als resultaat steeds weer nieuwe 
»Splinters” voor Hitler. Eo weer moet 

de Blitzkrieg uitgesteld wordeo, doch 
de sensatie blijft er evengroot door. 

Nieuwe booten liggen klaat! Het zijo. 

»Booten - Raid” 

Ik laat bier een ooggetuige - verslag 
volgen van een ,booten-raid”, welke 

elken nacht in grooten getale plaats 

heeft, doch de sensatie bljft er even 

groot door. 

Een groep ionge officieren staat 

geschaard om eea grijze oudea ,,flying 

Ox” uit de vorige oorlog, een maa 

voor wien ieder diepen eerbied koestert. 

Hj spreidt eenige foto's uit op een 

kaart. 

— ,Kjk eens hier”, zegt bij. ,Zten 

julie die pramen! Dat zija groote 

Rijoaken : ze hebben ieder een even 

groot laadvermogen alis 300 spoor- 

wagens tezamen. Ze zija er heen ge- 

bracht met sleepbooten, en die zullen 

daar wel ergens verborgen liggen denk   

ik. Let cens op-die.plek Dikkie, zegt 

hij tegeo een slanke en keurig gekleeden 

jongen piloot, ,dat wordt een mooi 

karweitje voor joul” 

— »Uitstekend mijabeer”, is het ant- 

woord. ,,Dikk!e” bezit, sinds Noorwegen 
het Distinguished F:ying Cross. 

»En bier liggen Hollandsche stoom- 
booten: die zouden op eigen kracbt 
kuonen oversteken”, gaat hij voort. 

nHier", en bij wijst op een massa 
stippen, vlak bij de rand van het 

zwarte gedeelte op de wonderlijke 
foto, het zwarte is de-zee. , Die spe- 

ciaal moeten we raken...... Denok er 
aan !” 

»En deze Kempenaars met Diesel- 
motoren zijn ook'gevaarlijk. Ze kunnen 
ieder 20 lichte tanks vervoeren, Bo 

dit zija waarschijolijk Ho'landsche 

motor-kustvaarders van 600 ton, Dat 

zullen wij allemaal groodig moeten 

opruimeo, begrepen ?" 

De bommeowerpers gaan de hoog- 

tein! Groote, twee-motorige machines 

ronken en trillen. Daar verdwijot de 
eerste reeds in de duistervisj terwijl 

de tweede over het landingsterrein 

taxiet, holt juist iemavd naar buiten 

met een bericht. We wachten even! 

»Jullie moet je haasten” tracht hij 

boven het lawaai uit te scbreeude. 

»De moffen hebben torpedojagers als 

escorte bij de booten gestationneerd.., 

Veel succes en behouden thuiskomst !” 

Start in de nacht 

De deuren van de bommenwerpers 
worden toegeslagen. De piloot kijkt 

rustig op zijn instrumentenbord, een 

lichte beweging van den stuurknup- 
pel en het toestel verheft zich van de 

grond. Vijf bommeowerpers met 

honderden liters benzine en een ton 
brisaotbommen vliegeo door den don- 
keren nacbt onder commando van den 
leider. 

Onze navigator draagt den bijnaam 

»Dingo”. Hij is een Australitr van de 
R A.F. werkte later bij de Imperial 
Airways, ea nu, met zijn gehard, ver- 

weerd gezicht, kent hij slech:s &&n doel? 

»dien smerigen Hunnen duidelijk ma- 
ken wat er nu eigenlijk gaat gebeuren : 

of bet Engelsche imperium in elkaar 
zal storten, zooals de Moffen bewereo, 

of dat integenodeel bun rijk afgedaan 

heeft ! 

Het was een groote raid: tweemaal 
tien bommenwerpers zijn er bij be- 
trokken, en die zulien eens laten zien 

wat ze kunnen | Elk van hun heeft zijo 
eigen, speciaal doel toegewez:n ge- 
kregen. Om middernacht gaat het be- 
gionen ! 

Op groote hoogte zet men de mo- 

toren reeds af om geruiscbloos te 

kunnen dalen. We vindea het we 
z00 veilig om o:s bezozk maar niet 
aan te kondigen, want Hitler's afweer- 

geschut kao raak zijn | 

Ver voor ons uit zija de poppen al 
aan het dansen — we schieten er op 
af met cen vaartje van vier mijlen per 
miouut. De bommenscbutter ligt plat 

Op zija buik, en fluit tusschen zijo tan- 
den door een liedje. Zoeklichten flitsen 
voortdurend door de lucht. 

Daar zija de doelen! Eea groote 
Opeenhooping van donkere plekken op 

het water, met andere, sma'ler, kleiner 

eo ,gevaarlijker” er naast. Dat zijn de 
torpedojagers, welke Hitler er heen 

gestuurd beeft om de troepen over 

het Kanaal te escarteeren. Eeo zoek- 
lich heeft ons gevonden — en opeens 

zitten wij er midden in. De raiders 
zetten nu valschermfakkels overboord. 
Ze vallen langzaam naar beneden, 
verlichten het land en zee met een 
spookachtige glans: duideljjk kuonen 

we nu a!len de doelen zien, 

Uit de wolken duiken de zwarte 
schaduwen van Whitley'sen Heyfords 

en Blenheims ais bliksemstralen naar 
beneder, en groote aantallen bommen 
vallen met gierend gefluit op de booten. 

Groote schuiten worden getroffen en 

springen als vliegende visschen door de, 
lucht — en verdwijoeo, en alles wat men 

nog ziet is het zwarte kokeode water. 

Van beide kanten geven wij er hevig 
van langs. Groote stukken van booten   

zeilen statig naar bovenen vallen weer 

omlaag: het water is als met donker 

schuim bedekt... hoofden van zwem- 

mers, hoofden van Duitsche stormtroe- 
pen. 

Met diepe ontzetting zie ik opeens 
dat €&a onzer bommenwerpers, precies 
io het midden door een granaat getrof. 

fen, afkoapt als een gebroken stok en 

valt. Terwijl eeo belle viam opschiet, 

valt hij percies tusschen de booten en 

op dat oogenblik springt het toestel 
met cen oorverdoovende knal uit elkaar 
en bet lijkt of zee en azarde trillen,... 

Waar eerst booten wares, ziet men 
nu een vulkaan van kokend, gitzwart 
water met wrakstukken van booten 
bommenwerpers en... menschen. Het 
Vliegtuig, dat een uur te voren z00 
trotsch en fier de lucht in ging, zal nim- 

mer meer thuiskomen, dcch ook de 
booten voor den aanvaal op Engeland 
zullen pimmer vareo. 

Steeds lager. 

De bowmenwerpers, bescheneo door 
zoeklichten, te midden van steeds hevi- 

ger wordend vuur van kogels, schieten 

tezamen al5 arenden, op hun prooi, 

naar benedes. Lager, steeds lager, tot- 

dat het schijot alsof ze het water zullen 

raken. 

Eo dan, terwijl we z00 laag vliegen 

dat de luchtafweergeschut even onge- 
vaarlijk is geworden ais cen hond aan 
den ketting, omdat we lager zijn dan 
hun kogelbaan, schieten de bommen- 
Wwerpers langs de rijen groote schuiten, 

en doorboren ze als cen zeef. Ook 
deze verdwijaen straks in de diepte.... 

Orze piloot, kalm a's altijd, kijkt op 
zijn hborloge en zegt rustig door de 
telefoon: Het is tijd!'” De machive 

verlaat het terrein van den strijd, en 

aanvaardt den tocht naar huis. Ook 
luchtraids zijn aan een dienstregeling 
gebonden ! 

Doch dit is nog slechts een voorspel 
geweest en wellicht komen er na ons 
andere bommenwerpers of—hetgeen in 
dit geval waarscbijolijker is— fotografen 
die bliksemsnel met,hun vliegtuig naar 
beneden schieten omfoto's van de ver- 
Woesting te maken voor onze ouden 
nflyiog fox”, tbuis.... 

CAPTAIN H. C. BIARD, 

(ia bet N. v.d. D). 

Gn 
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BEKENOMAKING. 
De REGENT van KEDIRI maakt 

bekend, dat gedurende bet tijdvak van 

af 18 Maart 1941 tot en met 15 
April 1941 het gedeelte van den 

Regentschapsweg MODJO-BESOEKI 

tusschen K.M. 22 en 25 voor alle 
asverkeer in beide richtingen is gesloten. 

KEDIRI, 15 maart 1941. 

De REGENT van KEDIRI, 

R.A.A. DANOEDININGRAT. 

  

  

Bekend making. 
Het College van Gecommitteerden 

van den Regentschapsraad van Soera- 
baja maakt bekend, dat behouders de 

ha te melden uitzonderlingen alle vor- 

deringen ten laste der Regentschaps- 

begrooting voor het dienstjaar 1940, 
welke niet zijn ingediend ter Secretarie 

van den Regentschapsraad van Soera- 

baja uiterliik den 30sten April a, s.zijo 
verjaard. 

  

Deze termija is niet toepasselijk op: 

a, alle vorderingen welks bedrag be- 

paald is en welker verevening niet 
afhankelijk is van een voorafgaande 

indiening van stukken door belang- 

hebbenden, 

alle verevende vorderingen 
voor door het Regentschap reeds 
bevelscbriften tot betaling zijn afge- 

geven. 

Op deze sub a enb genoemde vor- 
deringeo zija namelijk de'gewone ster- 

mijnen van verjaring, bij de burgerliike 
voor Nederlandsch - Indie 

Tr
 waar- 

wetgeving 
bepaald, toepasselijk. 

SOERABAJA, 1 Maart 1941. 

Namens het College van 
Gecommitteerden, 

De Regent van Soerabaja, 

RTA. MOESONO. 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

  

  

Prima kwaliteit, 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
Kediri en Paree en de meeste Doctoren 

ter plaatse 

Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN: 

  

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

23 Maart Madioen 9 uur v.m. 
Ds. Sikken. 

Ponorogo 5 uur n.m. 
Ds, Sikken. 

6 April Kediri 9 uur v.m. 
Ds. Sikken. 

Bevestiging van lidmaten ea 
bediening v/b H. Avondmaai. 
Blitar 6 uur n.m. 

Ds. Sikken. 

    
  

Maleische Kerkdiensten, 

H, B. Matulessy 

23 Maart "41 Trenggalek 9 uv. m. 
T..Agoeng 4 w.v,w. 

30 Maart '41 Kertosono 9 uv, w. 

Kediri 6.30u. om 

menara 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 

Te 

Toeloengagoeng, Ng 
Paree 7 30 uu n.m, 

9 uur v.m, 

  

Kediri (Baloewertis 

      

  

ROOMSCH-KATHOLIEKI 

lederen Zondas 

le H. Mis 6 

2. H. M 

Lof 

6 uur v 

7.30 uur v 

5.30 uur n. m. 
Osderwicht Kat. Javanen 6 

KERK 

te Kediri 

  

   

  

te Blitar 

     

TENG HONG 
VENDUHOUDER 

TIANG 

      
Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

Staalmeubels en ledikanten ver 
chroomd of gelakt 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren ca tra 

  

porteeren 

| een mooie tennisbaa 

Woensdag en Zaterdas 

    

achter Snelpersdrukk p 
£6,— 

Voor Uw meubilair    

   

    

geroutineerde toek 

Zeer billiik in prij 

Voor Uw vendutie 

Inpakken voor al 

BAAT HET OK 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 
pers Drukkerij druk 
immers beter, netter en 

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de 

Sneipersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot 

Ked 

niets 
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Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

VERBANDKISTEN 
in verschillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbld. 

Balkan-oorlog verwacht. 

  

In Belgrado wordt verwacht, dat oorlog 

op Balikan nog voor dezen zomer 

onvermijdelijk is. 

  

New York, 17 Maart (Rzuter). Een 

telegram uit Belgrado aan de ,New 

York Times” verklaart, dat de alye- 

meene opinie der leidende diplomaten 
en welingelichte politieke en militaire 

deskundigen in de Joegoslavische hoofd- 
stad is, dat een oorlog op den Balkan 

nog “Gbr den zomer, met Joegoslavis, 

Turkije, Griekenland en Engeland in 

cen  gemeenschappelijk tegen 

Duitschland, als vrijwel onvermijdelijk 

moet worden beschouwd. 

froot 

Engeland. 

De strijd in Afrika. 

Belgische troepen vechten in 
Ethiopizs. 

Cairo, 16 Maart (Reuter). De Bel- 

gische troepen hebben schouder aan 

schouder gestreden met de Britsche 

imperiale troepen gedurende de opz- 
ratie in ErhiopiB, welke hebben g:- 
leid tot de jongste bezetting van Asosa. 

In bet Zuidelijk gedeelke van Ethi- 

die 

vanuit Italiaansch Somaliland operee- 

opis zetten de Britsche troepen, 

ren, den opmarsch in a'le sectoren 

voort, 
Ia het desbetreffende door bet Brit- 

sche hoofdkwartier uithegeven commu- 

niguk wordt voorts nog verklaard, dat 
uit Lybie en E ytbrea niets te melden 

vat. 

Berbera heroverd. 

  

Lon 

sche vlag 

Jen, 17 Maart (Router). De Brit- 

waait weer boven Brrbera, 

B-itsch Somaliland, 

Z:e. De sad 
intrede van Italit 

de hoofdstad van 

glegen 
kwam kort na de 

aan de Roode 

is den oorlog in Itaiaansche basd n 

doch de Britten voerden onlangs uit 

alle ricbtingen insluitende manosuvres 

uit en de gisteren tot stand gebrach- 

te herovering is het gevolg van snelle 

land, gscombineerde aanvailen te ter 
uit de Jucbt. 

EUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

zee en 

    

van 

Camilla Kenyon 

59 

Op een gorden dag, toen Crusc& 

en ik van een excursie naar 't plateau 

terugkwamer, zagen we Captain Mag- 

bus, die het pad kwam opwandelen, 
Ik bad een klein 

een metalen achterkaot 

rond spiegeltja met 

in mijn ba-d, 

dat tot mijn groote verbazing aan den 

Zuidkant van 't plateau tusschen wat 

lage struiken gevonden had. H-t was 
een dat gewoonlijk door 
cen mao io zija vestzakje gedragea 

spiegeltje,   

Joegoslavit's neutraliteit. 

Belgrado, 16 Maart (Reuter). De 
Joegoslavisch-Duitsche ouderhandelin- 

gen duren nog steeds vcort. De nazi's 

gevoelen er nog steeds niets voor het 

Joegoslavische voorstel voor een non- 

agressiepact, gebaseerd op absolute 

neutraliteit en de erkenring van de 

algeheele onaantastbaarbeid van het 

Joegoslavische gebied en de Joegosla 

vische belangen te aanvaarder. 

Esa nieuw bewijs van het vaste 

verlangen van Joegoslavi8# om zijo 

absolute neutraliteit te hardhaven is 

vervat in een hoofdartikel in het onaf- 

bankelijke dagb'ad Po'itika, een van 
Belgrado's vocrnaamste blader. 

Na er met nadruk op te hebben 

gewezer, dat de politiek van Joegosla- 
vit gebaseerd is op strikte neutraliteit, 

verklaart het blad met klem, dat tot 
dusverre niemand bet land beeft be- 
dreigd, doch dat Joegoslav:& het hoofd 

z0u bieden aan elken aanval van welke 

Zijde deze cok zou mogen komen. De 

Joegoslaven zullen zich verzetten tegen 

alle pogingen om hen af te brengen 

van bet pad, dat zij tbans volgen en 

weigeren zich te onderwerpen aaa 

,een politiek van trucs of druk, die 

hen in brn eigen oogen zou vernederen”. 

Ia geval van zulk een poging zou 

het land, ondanks -zija verlargen naar 
vrede, zija vrijheid en onafhankelijkheid 

verdedigeo 

Na doeltreffende operaties van de 

vloot en de luchtmacht voerden de 

Britten trospenlandingen uit en bezet- 

ten de stad. 

Een commurigu€ maakt voorts mel- 

ding van hieuwe vorderingen io het 

gebied van Keren in E-ythrea, waar 

Britsche en Britsch-I ndische trcepen bc- 

langrijke hoogten bezetter. 

Dz Italiaansche nederliag strekt zich 

uit tot Abessio', waar de aljemeene 

Opmarsch der imperiale en patriottische 

troepznio alle sectoreo voortgaat. 

Britsche troepen in Saloniki. 

Duidelijke zinspelingen. 

Londen, 16 Maart (U.P.), Dz mili- 
taire medewerkers van de Bogelsche 

Zondagbladen zinspelen erop, dat de 

trozpen van geoeraal Wavell spoedig 

schouder aan schouder met de Grieken 

zulien vechten om weerstand te bieden 

aao Duitschland. 

schbrift 

Douglas Broworigg in de Sunday 

her 

kuonen wij de naz'sis Europa s'agen 

Zoo luiterant-3eneraal sir 

Times onder opschrift ,, Hoe 

tbebrzngen” dat de meeste kavens aan 

de Europeesche kust orgsschkt zijn 

voor een inval: bebalve die aan de 

M ddellandscbe Zze. ,bestaan er geen 
die voor een inval gescbikt zija””. 

Sir Douglas scbrijfe verder: ,,Lait 

ons havens gebruik maken van de 

van onze Grieksche bondgerooten en 

wordt, maar met 't o0g op de kleeding 

van de manaelijke expeditieleden moest 

het in dit geval een audere bewaar- 

plaats gehad bebber. Natuurlijk be- 

greep ik onmiddelijk, dat bet kleine 
ding van C p'ain Magnus hoorde hij 

was de eenige, buiten mij, die ia de 

laatste vier of vijf dagen op 't plateau 

  

geweest was. Oawiliekeurig schoot me 

de gedachte door 'thoofd, op Captais 

Magnus, door een alles-met-der-sluier- 

der-liefde bedekkerd gebrek in zija 

Onderscheidingsvermoger, zichzelf mis- 

io dat schien mooi vond: geval was 

't geheim voor zija plotselinge voor- 

liefde voor ' plateau opgelost: siet 

het uitzicbt trok bem aan, maar de 
gelegenheid, om zicbzelf ongestoord 

te kuonen bewonderen! 

Toen Captain Magous me zag, bleef 

bi midden op 't pad stilstaan. Tot 

mija gebeime ergernis gebeurde dat 

  

van die van onze Turksche vrienden, 
Wanneer zfj zich aan onze zijde scharem. 

Hitler heeft ons door -zija actieopdca 
Balkan bet eerste middel verscbaft om 
onze zware tanks op het vasteland van 

Europa aan land te zetten, Wanveer 

zijo legers bet vastelaod kuonen door- 

kruisen van de Duitscbe naar de Griek- 

sche grens dan kunnen onze legers dit 

ook in tegengestelde richting. Het be- 

sluit, dat io Juli van bet vorige jaar 

werd genomen om kanoonen en zwa- 

re tanks via de Kaap de Goede Hoop 

naar Egypte te zenden ten behoeve 

van Wavells offensief in December 

zal mogelijk veel meer dan eean ge- 

rechtvaardigd strategisch risico blijken 

ta zijn”. 

Inde Sundy Chronicleschrijft 

veldmaarschalk lord Miloe: ,, De cam- 
pagoe van Hitler tejen Griekenland 

zal de geallieerde strijdkrachten moge- 

lijk raac bua oude front terugbrengeo”, 

Hij bedoelt hiermede Saloniki. 

Lord Milae scbrijft »De 

verbindingen en bases, die wij in die 

jaren hebben aa-glegd, zouden ons 

thans zeer van pas komen, nu de ge- 

schiedenis zich waarschijolijk zal her- 

haleo”. 

De veldmaarschalk wijst erop, dat 

destijds een marsch van vele dagen 

verder : 

noodig was van Saloniki paar bet front, 

dat zich uitstrektz van bet dal van de 

Vardar tot aan de monding vao de 

Struma. Het is waarscbijolijk, dat eeo 

Duitsche aaaval van Bulgarije wit zich 

door het dal van de Struma zou ont- 

wikkelen”. 
In dea tegenwoordigeo tija kan ge 

motoriseerde infanterie dezeo afstacd 

ino enkele uren afleggen. 

Lord Milne bes'uit : ,, Metonze vloot 

ia de Engelscbe Zee, oopze jachtvlieg- 

tuigen gereed om met de Duitsche 

duikbbmmznwerpers af te rekenen en 

de Britsche strijdkrachten gereed het 

moediye Grieksche leger te steunen 

kuaven wij de tozkomstige situatie op 

den Balkan met vertrouwen tegemoet 

zien”, 
G:orge S'ocombe scbrijft in de 

Sunday Express, dat in verband 

met H tler oo3merken t.a.v, Grienland, 

Turkije, Syr & en Irak reeds eenige we- 

ken voorbereidingen, voor Britsche te- 

geomaatregelen worden getroffen. 

Hct is duidelijk — scbrijft bij — da, 

Ergeland en Griekenland Siloniki oiet 

zonder hevigen strijd zullen prijsgeven. 

Geoeraal Weyygand beweerde v66r 
de ineenstorting van Frankrijk, dat bij 

dz legers der geallieerden van Syrig 

naar Weenen z0u leideo en dat de 

osrlog aan den Donau z0u eindigen. 

Dit zou zeer goed kuanen gebeuren. 

De geschiedenis berbaalt zichzelf, doch 

ditmaal zal het een Britsche bevelheb- 

ber zijo, die de geallieerde legers op 

den Balkan za! leideo. 

De aanvallen op Engeland. 

Londeno, 17 Mart (Usited Press). 

Dz Duitsche luchtaaoval op Engelaod 

hield heden 

vrijwel op. Tot midderracht waren io 
gehzel E-geland slechts twee aanval- 
len op kleine schaal gemeld. De ge- 
ringe activiteit wordt toegeschreveo 
aan mistig weer boveo het Nauw van 
Calais. 

in den vroegen morgen 

juist op een plek, waar de meer dan 

manshooge varengroei aan beide kao- 

ten het passeeren moeilijik maakte. 

Ik kwam largzaam dicbterbij, maar 

toen bij geen duimbreed uit den weg 
ging, bleef ik op een paar meter af- 

stand staan en stak hem bet spiegeltje 

toe, 

»Is dit misschien van u, Captain 
Maygnuus? Ik beb 't z00eveo op 't pla- 

teau gevonden.” 

Zijo geheele gezicbt veranderde. Zijo 

eenigszins uitpuileode met bloed be- 

loopen oogen, welke de ongelukkige 

gewoonte hadden, om je nooit recht 

aan te kijken, vestigden zich op eens 

met ecen scherpen onderzoekenden blik 

op de mijne. Zonder een woord te 

spreken pam hij het spiegeltje van me 

aan en liet het in zijo broedzak glijdeo. 

Ik deed, alsof ik door wilde loopen,   maar toen de breede vierkante figuur   

I 
Behalve de bommen, “die in Oost- 

Schotland geworpen werden, werden 
bonderdeo brandbomwen en verschei- 

dene brisant-bommen geworpen op cea 

stad ia Wesrt-Eageland, doch descha- 

de was gering. fi 

In bet tijdvak 9 t/m 16 Maart heb- 

ben de Duitschers:42 vlieytuigea bo- 

ven Engeland verloreo, wanronder 35 

nacht-bommeowerpers. Mes raamt, 

dat zij bierbij 120 gedefende vliegers 

verloren. 

Twee andere vliegtuigen werden door 
de marine vernietigd, zes werden bo- 

ven vijandelijk gebied en bet Kanaal 

omlaaggeschoten en zestig in- het 

Midden-Oosten, zoadat bet totaal- 

generaal 110 toestellen bedraagt. 

In dezelfde periode giogen 22 Brit- 

sche vliegtuigen verloren, doch een 

aantal der vliegers werd gered. 

De voorgaande week vernietigde de 

R.A.F. 50 vliegtuigep eco verloor er 

zelf 16. 

Bristol. 

Londen, 17 Maart (Reuter). De stad 

ia West-Bogeland, die Zondagavond 

door Duitsche raiders werd aangevallen, 

was Bristol. 

Londen weer het doel. 
Londen 17 Maart (Reuter). Een 

Commusiguf van het ministerie van 

Luchtvaart bevestigt, dat Looden in 

den afgeloopem nacbt het voornaamste 

Operatiedoel was vao de Duitsche 

bommenwerpers. 
"Vijandelijke vliegtuigen vielen in 

dea afgeloopen nacht Groot-Londen 

aan, doch de aanval, die nizt op 

groote schaal werd uitgevoerd, was 

kort na middermacht gx &indigd. 

Ia verscheidene districteo werden 
huizen bescbadigd, doch alle bravden 

Wwaren in den vroegen morgen reeds 

gebluscht. De meeste slachtoffers, van 

wie bet totale aantal niet groot is, 

vielen als gevolg van een incident. 

Bommen werden ook geworpen in 

her Zuid-Oostelijk deel van Engeland, 

ia de graafscbappen rondom Londen 

en enkele in het Oosstelijik deel van 

EBogeland, doch bet aantal slachtoffers 

was niet groot”. 

Londen, 16 Maart (U. P.) Men 

meent, dat drie persooen gedood wer- 

der, en een danszaal in een der Lon- 

deosche voorsteden gisteravord door 

ecen bom getroffen werd. De reddings. 

ploegen waren den ganschen nacht 

bezig met buane pogingen om de 

slacbtoffers uit het puia te bevrijden, 

Tot de andere siachtoffers behoor- 

den passagiers van eeo trolley-bus, 

die voor het gebouw, op de bovenste 

verdieping waarvan zich de danszaal 

bevond, stond. De bus brandde ge- 
heel uit en de verkoolde lijkeo der 

slachtoffers werden eruit verwijderd. 

Een muur van de danszaal viel naar 

bionen en men meent, dat een aantal 

jongedames eronder bedolven werd, 
Vele gewonden werden naar het 

ziekenhuis overgebrachr, waar 

scheidenzo zija overleden. 

Jongedames in haar aardige dans- 

jurken werden onder bet puin vandaap 

gehaald en degener, die ongedeerd 

Wwareo gebleven, verleenden onmiddel- 

ver. 

van den kapitein geen duimbreed uit 

den weg ging, moest ik noodgedwon- 

gen wel blijven staan, terwijl mijo bart 

onrustig begon te kloppen. 

. De man zag p'otsel ng donkerrood 

van opwioding. Hij grijosde, waardoor 

zija lange gele tanden te zien kwamen 

en zijn oogen glinsterdeo, alsof bij te 

veel alcohol gedronken had, 

»He8-je zo0o'n haast?” vroeg bij met 

cen zekeren vadruk, welke aan die 

paar eenvoudige woorden een geheel 

andere beteekenis gaf. 

Ik stond te trillen op miju beenen. 

»Ik ben op mijo terugweg naar 't 

kamp, Captain Magnus. Wilt u z00 

goed zijn, om me door te lateo.” 

»Dan kom je maar ereissies een 

beetje later. U bent niet op een klein- 
kinderschooltje, waar der aanteekening 

wordt gehouden, of je op tijd bent of 

biet. Je gaat toch ook met den Hono- 

  

Ijk baar medewerking bij de reddings: 

pogiogen. 

Aadere bommen beschadigden een 

cafe in de nabijheid van de danszaal. 

Eenige maoneo, die zich daar hadden 

Opgeboudeg, werden naar bet zieken- 

huis overgebracht. 

Ook twee banken werden: vernield, 

Waarvan een beneden de danszaal ge- 

vestigd was. 

Nederiand. 

De Koningin 

Londen 16 Maart (A.N.P.). ,De 

»Sunday Pictorial" publiceert een ar- 

tikel onder het opschrift ,, Rulers who 

will rigbt (reigo ?) again”. 

Over Koniogia Wilhelmina schrijft 

bet blad: ,, Het was slechts op verzoek 

van baar cigen adviseurs en op aan- 

drirgzn van haar Britsche bondgenoo- 

ten, dat de Koningin der Esderlanden 

Bogeland als wijkplaats koos, van 

Waaruit Zij de zaak der Vrije Neder- 

landers zou kunnen leiden. Zij heeft de 

praal, welke Haar krooo omgaf, ver- 

loren, doch Zij heeft de liefde en be- 

wondering van haar vo'k behouden. 

Zij woont niet in ega paleis. Met haar 

schoonzoon, prins Bernard, wooat zij 

io eeo buis aan een Londensch plein. 

Koningin Wilbelmisa is zestig jaar 
oud, doch Zij staat eiken morgen om 

zes uur op, Ontbijt vroeg en behandelt 

de staatszaken op even ernstige wijze 

alsof Zij nog ia baar paleis in Neder- 

laod vertoefde. Er moeten papieren 

geteekend wordeo en mivisters ont- 

vangeo. 

Ek weekeinde brengt H. M. door 
in een buis op bet platteland. Slechts 

weinigen in het district weten wie Zij 

is. Somtijds zeggea kioderen, die haar 

wandelende in de lanen tegeokwamen, 

dat Zij iemand hebben ontmoet, die 

eruit zag als Koniogio Victoria”. 

Slechts zelden ziet men Koningin 
Wilbelmioa in een der groote hotels 
of restaurants van Looden. Zij geeft 
er de voorkeur aan baar maaltijden io 
Haar eigen woning te gebruiken ec 
daar Haar gasten te ontvangen. Kort 
geleden gebruikte Zij het noenmaal in 
C'aridge, doch de reden hiervan was, 
det Zij dev afgezant van president 
Roosevelt, Harry Hopkins, weoschte 
te ontmoeten en zijn meening over de 
Buropeesche situatie weoschte te ver- 
Demen”. 

Duitschland. 

De Britten in Griekenland 
Duitsch bericht 

Berlijr, 16 Maart (U. P.). Ia gezag- 
hebbznde kringen in de Duitsche boot: 
stad erkende men van het bericht te 
hebben aehoord, dat de Engelschen 
100 tot 150 duizeod man troepen ergens 
io Grieken laodaan land zouden hebben 
gezet en dat de militaire deskundigen 
der Britsche bladen eea aanstaande 
Balkan-campagne bespreken. 

Men zeide bieromtrent: ,Wij zija 
nog niet in staat deze berichten te be- 
vestigen. Het zou ons ecbter viet ver- 
bazeo. Wjj zija ten volle op zulk een 
mogelijheid voorbereid”. 

Ia dit verband herinnerde men in 
bedoelde kringen eraan, dat in het com 
mun'gu€ van de Duitsche legerleiding 
van bedea werd verklaard, dat de 
Duitsche troepen Bu'garije blijven bin- 
nenrukken. Dit beteekende volgens ben, 
dat zich een krachig leger ia Bulgarije 
bevindt, in staat aan elke. mogelijke 
Baikan-compagne bet hoofd te bieden. 

rabie? En al ben ik nou niet z00'n 

piekfijne meneer...” 

»U bentonhebbelijk. Wees z00 goed 

om me door te laten.” 

»O, ben ik on bebbelijk. Dat beteekent 

z00oveel als brutaal zeker! Ik ben maar 

cen heel gewone man ea ik hou niet 

van al die kouwe drukte. Maar als 

ik cen meissie zie, dat me bevalt, heb 

ik zeker wel het recht om er dat ne- 

tjes te zeggen. Net als ik zei, ik ben 

misscbien niet z00'n piekfjoe meneer 

als de Honorable..."” 

Meteen deed hij een stap naar me 

toe en legde z'n hand op mija arm. 

Met een snelle beweging rukte ik me 

los ea sprong gelijktijdig achteruit.   Wordt vervolgd. 
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