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22. 

STADSNIEUWS 

Luchtverdedigings- 
oefeningen. 

"Luchtgevaar aanwezig van 
27 tot 28 Maart. 

LUCHTALARM. 

Officicele bekendmaking. 

door ons 

    

    

In verband met de reeds 

aangekondigde a.s. lucbtverdedigings- 

oefening geven wij hier de Officicele- 

bekendmaking. 

Ingevolge artikel zes van de ,Lucht- 

beschermingsverordening 1939” maakt 

de Luchtbeschermingsdirectie het navol- 

gende bekend: 

In afwijking van de regelingen tijdens 

de vorige oefeningen, wordt bij de 

oefening van 25 tot en met 28 Maart 

1941 de toestand ,,Luchtgevaar aan- 

wezig” gzacht in te gaan op Donder- 

dag27 Maart 1941 des morgens om 

6 uur en te cindigen op Vrijdag 28 

Maart 1941 des morgens om 6 uur, 

z0odat het publiek met de oefeningen, 

welke gedurende de eerste twee 

etmalen worden gehouden, (derhal- 

ve van-Dinsdag 25 Maart 1941 zes 
uur y.m. tot Donderdag 27 Maart 

1941 zes uur v. m) geenerlei be- 

moeienis heeft. 

Gemeenteraads- 
vergadering. 

Op Maandag, 24 Maart j.|. 

de eerste vergadering plaats van, de 

Gemeenteraad albier, gehouden in de 

vergaderzaal van het Gemeentebuis 

aan de Porjananstraat. Aanwezig wa- 

ren de wethouders B. J. A. Stock, 

Moentoro Atmosentono en de leden 

Djie Ting Hian, Ir. R. Roosseno Soer- 

johadikoesoemo, E. Saijers, J. M. Hil- 

dering, C. th. M. de Wit, Soenarto, 

Jabdi, W.Cb. Werdmuller von E'g en 

C.J. van Heemstede Obelt. Ook het 

hoofd van den Technisschen Dienst 

was ter vergadering aanwezig, terwij 

de heer W. C. Klerks als secretaris 

De publieke tribune was 

goed bezet, een zeldzaam geval voor 

Kediri. Om 6 uur 40 n.m. opende de 

Voorzitter de vergadering met een 

woord van welkom en stelde aan de 

orde de le punt van de agenda: 

Voorstel tot goedkeuring van de 

notulen van de Raadsvergaderingen 

van 6 en 30 December 1940, hetwelk 

zonder eenige wijziging werd goedge- 

keurd en gearresteerd. Tot lid van het 

Dagelijksch bestuur der Europeesche 

begraafplaats, werd de heer C.Th.M. 

de Wit gekozen in de plaats van den 
heer Ir. Begemano. Het Voorstel om 

den Burgemeester te machtigeo tot 
beheeraanvraag van een stuk grond 

ter grootte van ongeveer 5 vierkante 

meters, gelegen in de dessa Bandjaran, 

aan de Pandjistraat alhier, werd ook 

goedgekeurd. Thans steide de voor- 

zitter aan de orde: Voorstel om de 

bevoegdheid van den Raad tot het 

. verhuren van Gemeentewoningen en 

wiokels. De heer Ir, Roosseno achtte 

het bedrag f 25,- voor berstellingen, 

z0oals vermeldt in het praeadvies van 

het College van B. en W., te hoog 

en stelde voor het bedrag te verlagea 

vood 

fungeerde. 

  

  

  

VERSCHUNT 

DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN 

DINSDAG 25 MAART 

tot f 20.— Bij stemming bleek, dat 6j 

voor en 6 tegen Waren, waardoor bet 

voorste! van B. en W. werd aange- 

nomen, Verder wilde de heer Ir. Roos- 

seno de Technische Commissie ivscha- 

kelen, doch de heer Hildering achtte 

bet vniet noodig, aangezien het hier 

alleen om verhuren betreft en geen 

techoische aangelegenbeden. Ir. Roos- 

seno had zija amandement ingetrokken. 

Ht voorstel van af-en overschrijvin- 

gen op de begrooting van uitgaven 

en iokomsten voor den dienst 1940 

werd zooder eenige discussie aange- 

nomen. Ook het voorstel tot le wij- 

ziging van de begrooting van het 

Gieostjaar 1941 werd goedgekeurd 

Dan kwam aan de orde: Voorstel tot 

beschikking over een deel van het 

batig saldo 1940 en tot 2de wijziging 

van de begrooting 1941. De Voor- 

Zitter lichtte toe, dat er een beroep 

werd gedaan aao de locale ressorten, 

door mee te werken de uitgaven wat 

uitsluitend te be- 

nood- 
te matigen en 

steden voor het noodige en 

zakelijke. Zoo bad: het coliege van 

B. en W. cen voorstel gedaan 

bij te dragen voor de Stadswacht en 

Verbetering van bet Ziekeohyis, om de 

besmettelijke lepra-patigaten af te schei- 

den van de gewone lepra-'ijders, Zon- 

wat 

der discussie werd bet voorstel aanga- 

momen, onder aanteekeniog, dat de Pa- 

rindrafractie voor de Sradswacht had 

tegen gestemd. Het voorstel om vrij- 

stelling van vermakelijkheidsbelasting 

van bet bestuur der Afd. Kediri vaa 

de vereeniging van Reseve-off.ciereo 

van het Konioklijk Nederlardsch Indisch 

Leger, voor de op 19 tot 26 Maart 

1941 gehouden tentoonstelliag ,,Geeft 

Acbt”, zcomede van het bestuur van 

de societeit ,,Brantas” voor de op 29 

Maart 1941 tz houden Spitfire-cabaret, 

werd goedgekeurd en gearresteerd. Dan 

kwam in behandeliog: voorstel tot bet 

treffean van nieuwe maatregelen voor 

medische verzorging van schoolkinde- 

ren in de Stadsgemeente Kediri. 

Hiervan bad de Gemeente Kedir! 

reeds advies gevraagd aan het Hoofd 

der Dienst der Volksgezondheid : deze 

achtte vooraanstelling van cen sciool- 

arts niet direct ooodzakelijk. Aange- 

zien het regzotscbap voor de polikli- 

nieken Ngadiloewih en aandere zelf 

cenarts aanstelde zou de gemeentedok- 

ter Pattiradjaware meer tijd hebben 

de scholen t2 bezoeken, en het werk 

van de schoolmantri beter controleeren, 

Verder is een aanstelling 

trachoom-mantri ook gewenschlijk. Het 

D.V.G. stelde voor om een begin te 

maken aan de hygifnische propagan- 

da op de scholen. De heer van Heem- 

stede Obelt, achtte het 6 uren per 

maand onderzoek in de scholeo te wei- 

nig en stelde voor om die te ver- 

meerderen. De heer Moentoro lichtte 

toe, dat het werk van dokter Patti, 

alleen het controleeren van zieke kin- 

deren zal zijo, daar het onderzoek 

kindsgewijs reeds door de schoolman- 

tri wordt verricht. De heer Ir. Roos- 

seno deed de vraag, of de ,,wilde 

scholen” (?) ook van het geneeskun- 

dig onderzoek konden genieten, aan- 

gezien ook de ouders tot de ingeze- 

der Stadsgemeente behooren. 

Voorts stelde bij voor, ook die scho 

len voor geneeskundig onderzoek te 

van een 

teven   

laten opnemen. De heer Hildering- 

steunde het voorstel van den heer Ir. 

Roosseno en hij was 

deel, 

zouden hebben dan de ieerlingen van 

Gouvernementsscholen. Hierover zou 

de voorzitter opdracht geven aan dr. 

Patti om een onderzoek ia te 

sterk van oor- 

dat die kioderen meer behoefte 

stellen 

of bet dan 

wel noodig was, het schoolonderzoek 

uit te breiden tot alle 

stadsgemeente. Dan werd het voorstel 

Op particulieren scho!en, 

scholen ia de 

tot openstelling vaa h:t Gemeente 

Ziekenhuis ,,Gambiran” voor opname 

van 2de klasse patenten met vrije art- 

senkeuze behandeld De heer 

hield 

w2arin hij met nadruk op verklaarde, 

Saijers 

een alzemeene beschouwing, 

dat hij geen salarisbegrenzing wensch 

te en dat de openstelling ook zou ge- 

schieden voor andere bestaande klas- 

sen, Na een langdurig discussie, werd 

het voorstel van B, en W aangevo- 

men met 7 stemmen voor en 1 tegen. 

Het voorstel lot 
voor de 

aanscbaff'rng van 

een vrachtauto Bravdweer 

werd aangenomen, 

De heer Saijers stelde voor zoo 

spoedig mogelijk tot de koop over te 

gaan, daar anders de prijzen zouden 

stijgen. Bij de rondvraag hadden de 

heereo Ir, Roossego, De Witt, 
en Tan Swie Gwan eenige 

Sajjers 
vragen 

gestzaid omtreat toestanden In de 

Kediri. Niet meer 

sloot de 

vergaderirg om 8uur 45 m.v.m, onder 

Gemecnte aan de 

orde zijude, Voorzitter de 

dankzegging van de betoonde belang- 

stelling. 

SPORT. 
Voetbal. 

De op Zondag gehouden competi- 

tiewedstrijd tusschen de p.s. 

v.v. @uick eindigde 

Dohbo. De pubiieke belangstelling was 

heel gering. Het spel mag spacnend 

Dobo es 

in 3— 0 voor 

en ioteressant heeten. 

Biljart. 

Op Zondag j.. 

»Amongmitra” aan de Kediristraat Toe- 

vond in de so0s 

loengagoeng een b'jart wedstrijd plaats, 

tusschen de Biljart club Toe'oeng- 

agozng en de Blitarsche Biljartveree- 

nigicg, 

Dz belangstelling 

De uitslag is als volgt: 

Blitar 

was heel groot. 

Bebaalde 

punter. 
Toeloengagoerg 

Heeren : 

1. Swarts - Sozjatmo 100-64 1-0 

2. Hadhi - Notobrcto 75-72 1-0 

3. Tranggo»o- Soedi- 

jono 75-48 1.0 

4. Moebadi-Soendjojo 75-45 1-0 

5. Soemantri -Sorah- 
mad 75-64 1-0 

6. Djanoeismadi - 

Priambodo 50-28 1-0 

7. Soembodo- Hadi 50-24 1-0 

8. Notodiredjo - 

Djokosalamoen 36-50 0-1 

9. Wondo - Moesdra- 
djad 50-29 1-0 

10. Soewito - Hardjo- 

diwirjo 50-25 1-0 

11. Soemadi - Moerasad 50-28 1.0 

Stand 10-1 

voor Toeloengagoeng. 

IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLO BE" 

ADVERTENTIE TARIEF 
GEWONE ADVERTENTIE : 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pi. f 0.20 per rege! 

, 4 maal plaatsen $ O.15 per regel. 
2.9. kleine aankondigingen f 1.- per plaatsing. 

1941 

RICHE THEATER. 

Heden en Woensdag 26 Maart 

Universal vroolijke, vlotte en 

ramaotische film 

»1 GAN'T GIVE YOU ANYTHING 
BUT LOVE, BABY” 

met vooraanstaande artisten als 

Broderick Crawford Peggy Moran — 
Johnny Dowons — Gertrude Michael 

«va. 

Eebu dol- vroolijke geschiedenis van 

kogels. ..., 
verloren jeugdliefde ! 

ballades. ...... en een 

Vo! vermakelijke gebeurtenissen en 

vlotte liedjes ! 

Nooit te voren heeft een film U 
deze vermakelijke zijde van het gangs- 

terleven getoond ! 

MAXIM THEATER. 

W oensdag 26 en Donderdag 27 Mrt. 

Metro's meest denderende Operette 

filmschlager 

M!SS" 

Stan Laurel 
ea O'iver Hardy, bijgestaan door de 
lieftallge Della Lind — Walter Woolf 
King e.a, artisten. 

»SWISS 

met niemand minder dan 

Er isin deze film meer humor en 

malligheden dan er gaten zija in 
Zwitsersche kaas. . ... sterren, dans 

&a zangnummers! 

Kortom! Eea film, die U een 

genoeglijken avond zal bezorgen en 

U Uw dagelijksche zorgen zal doen 

vergeten ! 

Politie rapport. 

D,. wonende Bandarlor doet aangif- 

te van diefstal, middels braak, van di- 

verse goederen en een terkip gezamen- 

like waarde van f 2,95. 

Tegen T. L., wonende Djagalanlor 

werd P.V. opsemaakt, terzake lichte 

mishandeling van S., wonende Djam- 
saren, 

J.G.W. DEKKERS — 

  

Transporteeren, 

Handel in Nieuw. en 

van JAVA 

in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen:   

Abonnements 

  
Tweedehandsch Meubilair. 

  

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag es linnen rug, 

alie berijdbare wegen 
Kilometerafistanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

advertentis gereduceerd tariet. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaarcang 

Tegen S., wonende Bandarlor werd 

P.V. opgemaakt, 

van lijfgoederen ter waarde van (0,80 
terzake verduistering 

ten nadeele van M, wonende Ban- 

djarmlati. 

L., wonende Tosaren doet aangifte 

van vermissing van cen lederen por- 
nad. f 5 temonnaie met cont    

   
Door de politie werd aa 

persoon van S., wonende Djamsarep, 
verdacht van diefstal van lijfgoed 
tergezamenlijke waarde van £ 640 
nadeele van K., wonende 

  

n 

  

Djamsaren. 

D., wonende Semampir doet aangif- 

te van dicfstal 
waarde van f 6,—- betwelk op heterf 

Kerk (Balowertistraat) was 

van cen rijwiel ter 

  

van de 
geplaatst. 

P., wonende Modjoroto doet aangif- 
te van diefstal van cen helmoed ter 

waarde van f 0,50. 

S.K.T., wonende Dot 

aangifte van 

raat doet 

100 
    

  

diefstal v 

  

plakzegels ter gez waarde 

van f 15,—. 

Tegan K., wone 

  

werd proces-verbaal 

zake b 

Cb 
wonende Balowerti. 

    

  

van de 

OLEH, 
eenvoudige 

eescbe vrouw 

  

   

Tegen B. T., wonvende Soekorame 
(Kediri) werd proces- 
maakt, terzake verduist 

  

stoelen en 1 tafel ter gezameol 
waarde van f 15 50 ten 
T.H.T., wonende Kle 

  

    

   
   

    

Dcor de politie w 
de persoon van P., 

kambang (Ngrongg 

diefstal van 

  

Ea parjol e 

taaro ter 

F 1,50 ten n 

Babatan (Grogol). 

gezamenlijke 

  

ERA @ al) 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

KEDIRI — Telefoon 250 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Meubelmakerij 

Agentschap 
Java Koelkasten 

ita 

  

  

  

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 
WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 

5 
8 

MADOERA en 

13,25, 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

hoogte-cijters 

  

  

 



    

Dm Ii 

  

EATER 

  

  

      
—— 

Heden 25 en Woensdag 26 Maart. 

Universal vroolijke vlotte romantische film 

ANYTHI 
Met BRODERCK CRAWFORD — PEGGY MORAN — JOHNNY 

vol vermakelijke situaties &n vlotte liedjes.. 

&n een verloren jeugdliefde. 

  

Kortom : een film, die U.een genoeglijken avond bezorgt! 

NG BUT LOVE, BABY!" 

Donderddag 27 t/m Zaterdag 29 Maart. 

Gong's uitstekende Fransche 

PIERRE RENOIR e.v.a. Een mi 

Een film, die ongetwijfeld in 

  

— Rithe 
.I CANT GIVE YOU 

| 
Vooraf als SPECIALE ATTR 

MAXIM THEATER 

filmschlager 

Pl EG ES“ (Valtrikken) 

Met de Fransche sterren, MAURICE CHEVALIER — ERICH VAN 
die U tot den laatsten meter boeit. Het geeft 

ooi een boeiend verhaal, 

Uw smaak zal vallen, ..... Amusant .. 

5—. 

—— 

DOWNS e.a artisten. Een film, 

. een dol-vroolijke geschiedenis van kogels, ballades..... 

STROHEIM — MARIA DEA— 

ons de gelegenheid, met de meest uiteenloopende tijpen der Fransche mondaire wereld kennis te maken. 
. onderhoudend! 

ACTIE : Het NIELUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

  

  

Woensdag 26 en 
Metro's meest denderende Operette filwschlager S 

29 

Met niemand minder dan STAN LAUREL en OLIV 

Donderdag 27 Maart. 

WISS MISS” 
| MN ia tenor WALTER WOOLF KING. Een film, 

(.. Uw dagelijksche zorgen doet vergeten ! 
2 Donderda94.30 U. 3 . 

Attentie! 2onderdas430- Kindervoorselling. 
Optreden van ,,The Babbels Acrobatie Non Stop Sporting Show 

Vrijdag 28 t/m Zondag 30 Maart. 

Metro's overweldigende en grootsche film 
G6 

.STRANGE CARGO (Vreemde Ballast) 

Met CLARK GABLE — JOAN CRAWFORU — PETER LORRE ea. sterren. Ongetwijfeld een mach- 

tige film, die overal, waar zij vertoond werd, enorm succes 

iend verhaal! Wij raden een ieder aan, 

ATTENTIE ! Vooraf als SPEC. ATTRACTI 

boekte. Een 
deze uitzonderlijke film onder 

ER HARDY, bigestaan door de lieftallige DELLA | 

die U van begin tot cind aan het lachen brengt 

film met cen spannend en boe- 

geen voorwaarde te missen! 1 

E! Het NIELUWSTE OORLOGSNIEUWS! 

  

Door de politis werd aangehouden 

de persoon van K., wonende Kedjoe- 

ron (Madioen), verdacbt van diefstal 

van lijfgoederen ter gezamenlijke waar- 

de van f 5,— ten nadeele van K, 

wonende Semampir. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van S., wonende Donore- 

djo (Toeloengagoeng), verdacht van 

diefstal waarde 

van f 80,— ten nadeele van A. G, 

wonende Djagalaolor. 

van een rijwiel ter 

Door de politis werd aangehouden 

de persoon van B., wonende Ngam- 

pei (Kediri), verdacht van diefsta! van 

ten tilveren horloge ter waarde van 
f 3.— ten nadcele van K., wovende 

Djongbiroe (Kediri). 

  

M., woneade Balowerti doetaangifte 

van diefsta! vah een rijwiel ter waarde 

van f 20,— hetwelk oobeheerd op het 

voetbalveid Koewak albier was ge- 

piaatss. 

L. M, J. wonende Pakelan doet 

aangifte van diefstal van lijfgozderen 

ter gezamenlijke waarde van f 20,45. 

Ba 

Parijs negeert de 
Duitschers. 

De Fransche humor is 

doodelijk. 

Kostelijke staaltjes. 

De Parijzenaars hebben geen melk, 
geen 

   geen e zeer weinig boter, 

kousen, weinig brandstof ea geen zeep. 

Docb yevoel voor humor heeft men 

nog we', en dat is een geducht wapen 

tegen de Duitschers. Door ecen enkel 

  

     

woordje hier en een grapje daar maken 

de geestige Parijzenaars her leven van 

hun tragerreageerende overweldigers 

voikomea osdraaglijk. 

Een Duitscher kan bet niet hebber, 

dat men hem negeert. De Parijzenaars 

n dit en scheppen er genoegen in 
lucht te behandelen. Eiken 

12 en 1 

muziek over de Cbamps- 

z0 op straat semen 

e het hoofd om te 

uwen veinzen plotse- 

sgstelling voor uitstal- 

        

uur marcbeert 

de militaice 

     

  

    cens de mo 

draaien en de 

ling groote b 

lingen, desnoods van saaie auto-onder- 

  

deelen, 

Soms houdea de Duitschers elke auto 

men toch maar, zijhet ge- 

zal nemen, 
aan, opdat 

dwongen, notitiz van hen 

doch direct neemt dan de chauffeur een 

courant en doet alsof bij er volkomen 

We hebben opgemerkt, dat de ge- 

middelde Duitscher zeer bevreesd is 

voor de verwachte invalspoging in 
Ergeland. De Duitschers zijs nu een- 

masl geen zeevarend volk en ze heb- 
ben een heiligen argst voor water. 

- Een der laatste dagen, dat ik daar 

was, zag ik drie vrachtauto's vol red- 

dingsgordels, met Duitsche soldaten 

achter het stuur. Alie menschen op 

straat, mannen, vrouwen en kinderen, 

riepen: ,Kluk, kluk, kluk" en de sol- 

daten werde rood van ergernis. 

Onmacht. 

Ze vinden het buitengewoon onaan- 

genaam, dat ze de bevolking niet kuo- 

nen veri lucht aan haar 

gevozlens te geven in de bioscoop- 

tbeaters. Zelfs als er een Fransche film 

draait, is het journaal onveranderlijk 

Duitsch en zoodra Hitler op bet witte 

doek verschijat, sissen en zuchten wij 

alleny het beeld Mussolini heeft eo 

ironisch gelach ten gevolge er bet bom- 

bardeeren van Engeland een eenstem- 

ming geroep van »kiuk, kluk”. 

   oderen om 

  

Op een avond gingen de demonsta- 

ties alle perken te buiteo. Het licbt io 

de zaal werd ontstoken, een Duitscber 

beklom het tooneel en zeide, dat bat 

wereld-journaal nog eens vertoond zou 

worden en dat bij het mirste op ge- 

ringste tumu't 6€- Fraoschman uit eike 

rij zou worden meegenomen en— Ver 

dwijnen! 

De lichten gingeo uit, de film werd 

weer afgedraaid en toen het licht weer 

opging, was er geen Franscbman meer 

in de bioscoop te bekennen! 

Een vriend vertelde ons bet verbaal 

van een wiokelierster, die een hoeveel- 

heid kousen machtig was geworden, 

wetke ze toen tegen matigen prijs vit- 

verkocht. Oogenblikkelijk vormden de 

de vrouwen uit de buurt een gueue, 

om ioch voorai van die gelegenbeid 

te profitcoren, 

Een Duitsch soldaat duwde de voor- 

ste vrouwen doodeenroudig opzij en 

ging den winkel binnan. De oude vrouw 

vroeg zeer beleefd: »Er, mijnbeer, wat 

is er vao uw dienst?” .., »Kousen”, 

zeide de man kortaf... ,Zeker, mon- 

sieur, wit u dan maar ia de rij gaan 

staan?”... »Neen, ik ben Duitscher!”, 

zeide hij, terwijl bij zich op de borst 

sloeg... ,Maar mijoheer”, antwoordde 

de vrouw, we zijo nu immM?rs allemaal 

Duitscbers! Wilt u maar achteraan de 

gueue gaan staao 2” Ea hij ging! 

' Kadavers. 

Naar mija ervaringen zija de Duit- 

schers 266 doordrongen van de nood-     
in verdiept is, 

zakelijkheid van blindelingsche gehoor- 

zaambeid, dat zij soms zelfs bevelen 

van de overwonoenen accepteeren. Ik 

heb dit zelfs cens beproefd. Duitschers 

hebben vrij vervoer in den onder- 

grondsche en een groot deel van bun 

tijd brengen zij zoek met deftig ia de 

eerste klassewagens te reizen. 

Op een keer zat ik tusschen een 

tiental jonge soldaten, die allen om 

het bardst rooktep. Nu is rooken ia   
den Metro verboden. Zoo lang mogelijk 

hield ik het uit. 

Toeo zeide ik in het Duitsch tegen 

z2e: »Heeren weet u niet dat rooken 

io den Metro abso'uut verboden is?" : an 
A
m
e
 11

 

Alle tien wierpen hun sigaret op den ' 

g:oond, trapten het vuur uit en 

salucerden me beleefd! 

Heo steeds toeoemende dreigiog 

vormt de Joden-vervolging, welke nog 

in het begin-stadium verkeerde toen 

ik het land verliet. 

Het beste verbaal dat ik hierover 

ooit heb gehoord is het volgende : 

twse Duitsche officieren zaten in een 

caf& en vlak bij hen zaten twee man- 

nen met eca onmiskerbaar Joodsch 

uiterlijk. De Duitschers riepeo den 

gerant en stonden er op, dat deze 

den beiden anderen zou gelasten weg 

te gaan. Zzer tegen zija zin ging de 

maan »aar hun tafeltje en zeide: 

»Hzerer, ik moet u wel vragen om 

been te gaan.... Deze officieren maken 

bezwaar tegen uw aanwezigheid”. 

Een der mannen zeide, zeer luid en 

io het Engelsch: ,Zeg hem dat bij 

naar hel kan loopen!” Een der Duit- 

schers had het begrepen, sprong op 

en stormde op bet andere tafeltje af 

“Wat heeftu daar gezegd?”, vroeg 

hij. De ander antwoordde op ijzigen 

toon: ,Ik zeide dat u naar de het 

kunt loopen !”..... pLaat jz papieren 

zien!”, eischte de razende Duiischer. 

De man stak de hand in zijn zak 

en haalde een diplomatieken pas van 

de Russische Ambassade te voorschijo. 

De Duitschers moesten toeo wel—zin 

of geen zin — keurig in de houding 

gaan staan staaa en bun verontscbul- 

digingen aanbieden, waarna zij ooder 

luid hoongelach van alie aanwezigen 

het caf€ verlieten. 

Geen sabotage meer. 

Nu volgt nog cen aardig verbaal 

over de het werd mij 

verteld door een jong ingenieur, die 
bezetting : 

in een der groote fabrieken werkt, 

welke nu vliegtuigen voor Duitschland 

bouwen, met Fransche arbeiders. De 

in die 

buitengewoon groot, totdat de Duit- 

bekend maakten dat in het 

Fransche piloten gebruikc 

sabotage werkplaatsen was 

schers 

vervolg 

zouden worden voor bet proefvlieg- 

tuigen, in plaats van Duitscbe. 

Direct werd er afgesproken: ,Geen 

verdere sabotage..... We zouden onze 

cigen meoschen er mee dooden!” Toen 

er genoeg vliegtuigen voor proefvluch- 

kregen Fransche 

piloten opdracht ze in te vliegen. Ze 

stegen op en vlogen regelrecht naar 

Engeland. " 
Het leven in Parijs wordt met den 

dag moceilijker: het ergst van alles is 

ten gereed waren, 

de koude, want niemand is ooit zeker 

van zijo karig steenkoolrantsoen en de 

winter in Parijs kan geducht koud en 

guur.zijo. Wat men daaroa het meest 

mist is zeep. 

Stelt u zich bet nemen van een bad 

badkamer 

met ijskoud water en geen zeep! Ook 
voor in een onverwarmde 

kousen zija zelden of nooit te krijgen. 

V6or vertrek zag ik dikwijis 

jonge vrouweo, wier beenen zoodanig 

bet 

kousen droegeo. Doch tegen de koude 

mija 

gzverfd waren dat leek of ze 

| helpt z00iets niet bijster. 

Voor hun vrouwen. 

De Duitschers leggeo op alle luxe- 

artikelen direct beslag voor hun eigen 

vrouwen, ea ik moet zegger, dat dit 

een merkwaardige uitwerking had op 

bet uiterlijk der Duitsche vrouwen, die 

ik ia Parijs zag. De eersten die er kwa- 

beoefenden her 

oudste beroep ter wereld. 

man, onmiskerbaar 

Daarna kwam er een invasie van 

meisjes in grijze uniformen jassen en 

half-lange rokkeo, politiemutseo, grijsfla- 

neilen blouses, zwarte Oxford-schoeueo 

en dikke grijze kouseo. Haar gezichten 

waren netals Moeder Natuur ze ge- 

maakt had en het haar var de meesten 

worden. moest noodig gewasschen 

  

uit den burgerstand, dikwijls met kic- 

.deren. 

Ik zat eens vlak naast een dier Duit- 

sche vrouwen tijdens een, modeshow 

van een der toovaangevende huizen. 

Ze was veel te dik, doch zou, naar 

Duitschen smaak, wel knap zijn geweest, 

indie ze er cenige zorg aan had be- 

steed, « 

Ze droeg een geelbruinen mantel, 

welke leelijk stond bij haar vale huid, 

bruine schoenen, ware toonbeelden van 

smakeloosheid met een overdaad van 

gaatjes en biesjes, plus opzichtige hand- 

schoenen! 

Ze was in bet geheel niet opgemaakt, 

het baar was vet en ipiekerig en baar 

nagels waren groezelig!' 

Tien dagen later zag ik haar weer 

io een modezaak. Ze was natuurlijk 

nog steeds te dik, doch ze droeg een 

keurig zwart tailormade mantelpakje, 

een charmant boedje, dat coguet schuin 

stond op het gekapte, glaozend-blon- 

de hzar, effen zwarte pumps en dito 

handschoenen : haar lippeo waren rood, 

haar neus glow niet meer en haar na- 

gels waren roze gelakt. 

"Zoo", dacbt ik, jij hebt blijkbaar 

den smaak van Parijs te pakkeo! Pas 

maar op! 

Dikwijls dznk ik, dat Hitler toch een 

groote fout gemaakt heeft door zoo- 

vele van zija troepen in Parijs te laten 

blijven. Niettegenstaande voedsel-dis- 

tributie, verduistering, bet verbod om 

'savonds laat opstraat te zijn, moeten 

zijo menschen toch wel. merken hoe 

anders het leven is in eeo land dat, tot 

voor kort, vrij was.   Daar ik goed Duitsch spreek,-heb 

Weer later kwamen er ook vrouwen1 ik dikwijis mijo diensten als tolk aange- 
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boden aan soldaten, die moeilijkheden 

met de taal hadden. Vaak leidde deze 

hulp dan toteen gesprek tusschen ons. 

Onveranderlijk vertelden ze me, hoe 

mooi ze de omgeving en hoe gezellig 

ze de stad vonden: hoe vrij de men- 

schen, niettegenstaande den druk der 

nederlaag, zich gedroegen: hoe beu ze 

persoonlijk van den oorlog waren en 

hoe ze allen er naar verlangden om 

weer thuis te zijo. 

Een van ben zeide tegen: ,Ja, bet 

is waar dat de Fraoschen verslagen 

zijo. Maar nu beboeft u tenminste niet 

meer te vechten. Kijkt ueensnaar ons! 

Nu moeter we weer tegen Engeland 

vechten, daarna komt dan Amerika aan 

de beurt. Onze Fiihrer moet wel gek 

zja! Waarom is hij nog niet tevreden 

met wat bij reeds heeft?" 

Weer een ander zeide: ,Ondanks 

de nederlaag bent unog heel wat vrijer 

dan wij.... Wij kunnen onze meening 

niet in het openbaar zeggen !” 

Ik geloof, dat de geest van het leger 

nu, begin 1941, wel heel anders is dan 

bij den aanvang van den oorlog! 

(uit het N. v. d. D.). 

  
Geest van Verzet in Oostenrijk. 

  

Onlusten en Bomaanslagen. 

  

Slot 

Graaf Huya verkiaarde destijds, dat 

de beweging niet alleen Oosienrijksche 

uitgewekenen in Engelaod en aodere 

landen omvatte, maar ,al die elemen- 

ten in Oostearijk zelf, die werkea voor 

vrijheid”. Hij zeide erin geslaagd te 

zijn aanhangers van alle richtingen — 

Katholieken, conservatieven, liberalen 

en socialisten — aan gn conferentie- 

tafel te vereenigen ten gunste van 

een, boven alle partijen staand natio- 

naal doel. 

Officieele erkenoiog heeft dit Oos- 

tenrijksche ,,ceutrem” nooit verworven. 

Een der redenen hiervan zal wel zija 

dat de Britszhe Regeering ciet 

nemens is vooruit te loopzn op hat- 

voor- 

gcen er na de iastorting van het 

Narziisme gebeuren zal met bet Duitsci- 

sprekende deel van bet tegenwoordi- 

ae Rijk. Zij beeft geen enkele reden 
zich te binden aan bet beginsel van 

een onafhankelijk Oosteorijk, dat zeker 

niet de gelukkigste creatie geweest is 

van het Verdag van Versailles, en 

dat de Oostenrijkers waarscbijnlijk zelf 

ailerminst zoudea wevschen, :ndien het 

kwam tot een werkelijke democrati- 

seering van Duitschland. 

Welke leuzeo Graaf Huyo en diens 

medewerkers ook mogen aanheffen 

Omtrent een ,,natiocaal doel”, en om- 

trent elementen io Oosteorijk, die 

"voor vrijheid werken”, hun bewegiog 

kan onmogelijk erkend worden alseen 

mnationale” beweging, gelijk' die der 

Tsjechen. Maar voor zcover zij cevige 

beteekenis heeft, is zij natuurlijk hoogst 

welkom als een anti-Nazi beweging 

van Oostenrijksche Duitschers, gelijk 

zulk cen beweging onder Beiersche of 

Rijolandscbe Duitschers ook hoogst 

welkom zou zijn. Wat men hier moei- 

lijk beoordeelea kon was in hoeverre 

sinds dg annexatie van Oostenrijk, en 

vooral sinds bet uitbreken vao den 

oorlog, anderbalf jaar daarna, de be- 

volking meer en meer opgegaan was 

in de Nazi-maatschappij, dao wel dat 

de ,,Ostmark” een brandpuot van 

Verzet tegen de Hitleriaaosche orde 

in Duitschlaod geworden was. 

Onlusten. 

De vraag kan thans, met het oog 

op de mogelijke ontwikkeling der ver- 

houdingen in Itali#, van grooter gewicht 

zijo daa ooit. Het vieuws uit Oosten- 

rijk, ofschoon niet overvloedig, is sinds 

December toch minder schaarsch dan 

het langen eijd geweest is. 

Ia December hebben ernstige onlus- 

ten plaats gehad in een munitiefabriek 

te Wiener Neustadt, de aanleiding 

was blijkbaar te vinden in den uit- 

puttendeo overarbeid, waartoe zoowel 

mannen als vrouwen gedwongen wor- 

den, maar de diepere oorzaak schijat 

hierin gelegen te zijn dat de drang 

naar vrijheid zich onder de massa der 

Oostenrijksche arbeiders voortdurend 

krachtiger doet gelden. 

Niet minder dan zestig personen 

jzouden bij het uitbreken eener stakiog 

in cen of meer der fabrieken doodge- 

schoten zijo. Oostenrijksche Duitschers 

te Londen bouden vol dat de ,onder- 

grondscbe” actie in bun land tegen 

het Naziisme sterker ontwikkeld is dan 

crgens anders in bet Rijk, eo zzer 

groote afmetingen aangenomen hesfr. 

Of dit waar is, kunnen wij niet be- 

oordeelen, maar van meer belang is 

het misschien dat er thans ook een 

mbovengrondsche” actie valt waar te 

nemen. De correspordent van de 

»Daily Telegraph” te Boedapest—de 

post, van waaruit men de gebeurte- 

nissen in Oostenrijk wellicht noy bet 

best volgen kan—heeft hoogst belang- 

wekkende bijzonderheden gegeven om- 

trent de heftige anti-Nazi betoogingen, 

welke in het stadion te Weenen plaast 

gebad hebben aan bet eind van een 

Duitsch - Oostenrijkscben voetbalwed- 

strijd. Na afloop wareo de Oosten- 

rijksche toeschouwers zoo woedend 

over het aanmatigende en ongegeneer- 

de optreden der Duitscbers, dat zij in 

koor schreeuwden: ,Eruit met de 

Berlijaers”. ,Weg met dat tuig”, 

»Gemeene oplichters, zwijaen”. 

De wedstrijd, die gespeeld werd 

tusschen Weenen en Berlijo, werd 

bijgewoond door 50000 personen. 

Toen Baidur von Scbirach, die sinds 

Augustus Hitlers Commissaris te Wee- 

nen is, en bovendien berucht is als 

leider van de Hitler Jeugd-Bzweging, 

poogde te spreken, werd hij over- 

scbreeuwd. Persoonlijke beleedigingen 

werden hem toegeroepen, en ia zie- 

dende woede verliet hij het Stadion 

nog vbor den vastgestelden tijd. D: 

banden van zijo auto waren doorge- 

sneden en de vensters verbrijzeld, 

De correspondent maakt gewag van 

nog andere voorvallen, die keomerkend 

zija voor de stemming te Weenen. 

Torn Emmy Goering, de vrouw van 

den veldmaarschalk, zich naar Weenen 

begeven had, beging zij de fout daar 

een soort ,bof” te hcuden. De haar 

begeleidende dames uit Berliju gaven 

in hooge mate aanstoot aan de Ween- 

scheo. 

Haar verschijning in de konirk!ijke 

loge van bet Burgtheater, met cen 

diamanten tiara en hermelijnen kap, 

werd begroet met spottend gefluit. 

Zy wilde verblijf houden io het Bel- 

vedere, maar vergevoegde zich ten 

slotte met de Hermes Villa in de 

Dainzer Tiergarten, het kleine kasteel 

dat Frans Jozelf gebouwd had voor 

Keizerin Elizabeth. 

D: vijandige betoogingen, die or- 

danks alle inspanvirg der Gestapo 

voortdurend gehouden werden, dwou- 

gen haar zicht terug te trekken naar 

cen bescheidener verblijfin Semmering, 

waar zij zich thans ophoudt. Haar 

entourage bestaat uit zoowat veertig 

personen, die overal gehaat worden. 

Bomaanslagen. 

Er bebben te Weenen weer ,Bil- 

ler”-aanslagen plaats, hetgeen herinnert 

aan de dagen van den politieken strijd, 

welke de ioltjving bij Duitschland 

voorafgingeo. 

mBoellers” zija een speciaal Oosten” 

rijksch vervielingsmiddel. Zij houden 

het midden tusschen een voetzoeker 

en een bom en kunnen aanmerkelijke 

scbade aanrichten. Zij worden thavs   voornamelijk gebruikt tegen winkels,   
  

Pie door de Nazi's aan de Joden oat- 
nomen, en aan ,Ariers” overgegeven 

zijo. 

Niet alieen hebben de nieuwe 
cigevaars geen peoning aan de Joden 

betaald, maar zij hebben ook geen 

geld om de grossiers te betalen, daar 

leden van de partij crediet verlangen. 

Bovendien jagen zij de prijzen omhoog, 

dit is zelfs met de Nazi - wetten in 

strijd, maar de onwettige practijken 

blijvenin zwang, en dit heeft verwar- 

ring io de zakenwereld teweeggebracht. 

Schirach heeft zonder succes gepoogd 

een einde temaken aan het schandaal. 

Gebelgde winkeliers, anti - Nazi's en 
ontslageo wiokelbedierden brengen cu 

een deel van dea nacht door met 

ni Olleren”, 

In haar hoofdartikelerkolom geeft 

de ,,Daily Telegraph” eco commentaar 

op deze feiten en symptomen. — ,, Voor- 

al de bevolking van Weenen”, schijft 

bet blad, ,is zich steeds scherp bewust 

gewecst van haar cultureele meerder- 

hbeid, vergelekenbij hzt beste, dat de 

Pruisische geest zou kunoen presteeren: 

ofschoon dit 

gante wijze tot uiting gebracht werd, 

heeft bet toch steeds ten grordslag 

gevoelen roocit op arro- 

ge!egen aan alle Oostenrijksche betrek- 

Duitscbland. H-t is niet 

dat het 

verloreo heeft onder het sinds 

kingen met 
waarschijnlijk iets van zija 
krackt 

1938 ingestelde r€gime van ruwe kracht ! 

en uitbuiting. De toestand moet aan 

diegenenin Duitschland, die voldoende 

beseffen hoever bij reeds gaat, aaniei- 

  

BEKENOMAKING. 
Het College van Gecommitteerden 

van den Regentschapsraad vao Blitar 

maakt bekeod, dat behoudens de na 

te melden uitzonderingen alle vorderio- 

ten laste der 
voor het 

gen Regentschapsbc- 

grootiog diensijaar 1940, 

welke niet zijn ingedieod ter Secretarie 

van den Regentschapsraad van Blitar 

uiterliik den 30sten April a.s. zija 

verjaard, 
Deze termijn is niet toepasselijk op : 

bedrag 

bepaald isen welker verevening niet 
a. alle vorderingen welks 

afhankelijk is van ecn voorafgaande 

indiening vaa stukken door belang- 

hebbenden : 
.alle verevende In

 vorderingen waar- 

voor door bet 

bevelschrifteo tot betaling zija af- 

gegeven. 

Regzotschap reeds 

Op deze sub aen b genoemde vor- 

deringen zija namelijk de gewone ter- 
mijnea van verjaring, bij de burgerlijke 

Nederlandsch - Indit 

bepaald, toepasselijk. 
Biitar, 20 Maart 1941. 

wergeving voor 

Namens het College van 

Gecommitteerden : 
De Regent van Blitar, 

Pangeran Ario Warsoadiningrat. 
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PROTESTANTSCPME KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 
6 April Kediri 9 uuc v.m. 

Ds. Sikken 

Bevkstiging van lidmaten en 
bediening v/h H. Avondmaal. 

Blitar 6 uur ».m. 
Ds. Sikken 

(Pa'mzondag) 

Bevestiging van nieuwe lidmaten 
H. Avondmaal. 

13 Agril Madioen gu... v.m. 
Ds, Sikkeo 

(Iste Paasdag) 

Ngawi 4445 o.m. 
Ds. Sikken 

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

Paree 6 uur 5. m, 
Ds. Sikken 

Blitar 9 uur v.m. 
Hr, v.d, Vlugt 

T.-Agoeng 5 uur ».m. 
Hr. v.d. Vlugt 

27 April Madioen 9 uur v.m   

  Ds. Sikken 
5 uur om. 
Ds. Sikken. 

Kertosono 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

  

30 Maart '41 Kertosono 9 uv, m. 
Kediri 6.304. ». m. 

6 April 41 Blitar 7.30 u. «.m. 
Wlingi 10.30 u. v.m. 

10, '41 Kediri 6.30 u. ».m. 

1, 41 Kediri 5u 0.m. 

13 , 41 Kediri gu. v. m 

14 . '41 Madioen 9u. v.m, 
Ngawi Yu nm. 

20 April 41 Trenggalek 9u. v. 
Ti-Agosng 4u. n.m. 

27 April '41 Kediri 9u,v.m. (Doop) 

  

Papar 4u. n.m. 

  

OOST -JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blit 

Toeloengagoeng, 

  

Ngandjock, ea., 

  

Paree 7 30 uur ».m. 
  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zc 

le H. Mis 

2e H. Mis 

Lof 

t: Klitar 6 uyr v. m. Stille H. Mis 

    

Kei te Me S uur vm. 

7.30 uur « 

5.30 uur O 

    

1.30 uur v. m. — Hoogmis 
5.30 sur mw. Lof 

Javanea 6 uur D.m. 
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Buitenlahdsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

DUITSCHE OPMARSCH BEGINT 

  

Groote Duitsche formatie in opmarsch 

naar Grieksche grens, Duitsch commu- 

nigue spreekt'van vastgesteld plan, 

  

Belgrado, 24 Maart (Reuter). Gemeld 

wordt, dat een groote Duitsche troe- 

penformatie srel door het dal van de 

strumarivier opmarcheert in de richting 

van de Grieksche grens. 

Londen, 24 Maart (Reuter), In een 

heden door bet Duitsche legerbevel 

uitgegeven wordt de 

beteekenisvolle verklaring gedaan, dat 

volgens vastgesteid plan Duitsche 

trorpenbewegingen in Bulgarije plaats- 

hebben. 

communigus 

Tegen de Duitsche eischen. 

Belgrado, 24 Maart (Reuter). Overal 

hebben patroittische 

plaats. Bekend werd, 

dat de Joegoslavische minister van 

Oorlog, Pachic, die zija 

portefeuille niet ter beschikking stelde, 

eveneens gekant is tegen bet aanvaar- 

den der evenals 

trouwens bet geheele Joegoslavische 

in Joegoslavig 

demonstraties 

generaal 

Duitscne eischen, 

leger. 

Joegoslavt's tweestrijd. 

Wat Turkrije denkt. 

Londen, 23 Maart (Reuter). Volgens 

berichten uit Istanboel scbrijft het 

Turksche dagblad U lus, dat het Ser- 

Vische element in Joegoslavit en de 

legerieiders het toestaan van uitgebreide 

concessies aaa Duitschland zullen 

voorkomen. 

Radio Aokara las hedenavond een 

uittreksel voor van een artikel io bet 

bedoelde dagblad, gebeel aan Joe- 

goslaviB gewijd. 

Het artikel verklaart, dat terwijl 

het aftreden der drie Joegoslaviscbe 

ministers aantoont, dat de oppositie 

tegen een overgave aan Duitschlaod 

pier volkomen geslaagd is, de Servi- 

sche elementen en de legerleiders 

degenen, die voor concessies zijo, niet 

zullen toestaan erg ver te gaan. 

Joegoslavit weet — z00 vervolgt het 

blad—dat wanneer cenmaal de buiten- 

landsche legioenen in het land zijo 

»de zwart op wit gegeven beloften 

Diets meer zullen zijn dan vodjes 

papier. Om deze reden gaat Joegoslavie 

dan ook voort zija leger te versterkeo”, 

De Ulus verklaart, dat men voor 

vast kan aannemen, dat het Joegosla- 

vische leger niet zou toestaan, dat 

Joegoslavisch gebied zou worden ge- 

bruikt ten behoeve var ee of ander 

complot tegen het Grieksche leger. 

De omroeper besloot: ,Terwijl de 

Duitsche druk voortduurt, word! de 

Joegoslavische  nationale tegenstand 

steeds krachtiger — vooral daar de 

Joegoslavische pers voortgaat met haar 

Dadrukkelijke verzekeringen, dat gen 
concenssies kunnen wordeo gedaan, 

waardoor de seevereniteit en onafhan- 

kelijkheid van betland zouden worden 

aangetast”. 

  

Engeland. 

De strijd in Afrika. 

Rond Keren. 

Khartoem, 23 Maart (Reuter). Een 

intensieve patrouille-activiteit speelt 

een belangrijke ro! bij de Britsche be- 

legeringsmethoden rondom Kerea. Toen 

cen Britsche pairouille in de nabijheid 

delijke afdeeling 

Ontmoette, vroeg zij om stem van de 

atillerie. De Britsche kanoonen opec- 

den onmiddeliijk het vuur en met be- 

hulp biervan waren de Britsche troe- 

pen in staat den vijand zware verlie- 

van een fort een vi: 

  

zen toe te brengen. Zi! maakten 130 

gevangenen, terwijl zij zelf in het ge- 

heel geen verliezen leden, 

Een voorbeeid van den moed en het 

uithoudingsvermogen der imperiale 

tropen werd geleverd door twee Britsch- 

  

Indische machinegeweerschutters, die 

op een bergtop 

Toen zij 48 uur later door een Bxit- 

sche patrouille werden gevonden, biel- 

den zij nog steeds hun machiregeweer- 

verdwaald waren. 

post bezet. 

Cairo, 24 Mrt, (Reuter). 
een commurigu€ van het Britsche A'- 

Volgers 

gemcene Hoofdkwartier werden zeven 

hevige Italiaanscbe tegenaanvallen te 

Keren met succes afgeslagen. De vij- 

and leed zware verliezen en na de 

aanvallen te hebben afgeslagen maak- 

ten de Britten goede vorderingen, 

Abessinis. 
2 

De patriotische activiteitin Abessinig 

blyft 

Meer Zuidwaarts duurt het algemeen 

binnenrukken der Britsche troepen in 

Abessioit voort. 

zich bevredigend ontwikkelen. 

Britsch-Somaliland heroverd. 

Nairobi, 24 Maart (Reuter). Heel 

Britsch-Somaliland is thans weer onder 

Britsche control: en de weg van Ber- 

bera naar Hargeissa is weer open. Al- 

dus werd bekendgemazkt in een offi-   
cieel communigut, waario teveos mel- 

ding wordt gemaakt van nisuwe SuC- 

cessen in Abessinit. 

Britsche vooruitgeschoven troepeo 

vielen sterke Italiaaosche stellingen aan, 

die de Marda-pas, 

van Jigjiga beheerschep, waarbij vita- 

even ten Westen 

le strategische posities werden bezet. 

De Italianen verzetten zich krachtig,s 

doch de Britsche verliezen zijn gering. 

De operaties duren voort. 

De luchtoperaties. 

Cairo, 23 Maart (Reuter). Bommen- 

werpers van de R.A.F. beschoten ook 

treinen te Afdem en Gota met ma- 

chinegeweren. Voorts werden een groo- 

te vijandelijke concentratie en een 

motortransport op den weg tussche 

Urso en Awash en vijandelijke stellin- 

geo op den bergpas Marda gebombai- 

deerd en gemitraiileerd. 

Een groote formatie vijandelijke 

bommenwerpers, getscorteerd door ja- 

gers, viel gisterea Malta aao, doch zij 

werd door Britsche jagers in de rich- 

ternggejaagd. Een 

Britsche jager werd door een Mes- 

serschmitt neergeschoten, die op zijn 

ting van de zee 

beurt door een ander Britsch vlieg- 

tuig werd vernield. 

Duitsche slagschepen 
achtervolgd! 

Londen, 24 Maart (Reuter). Naar 

de Duitsche radio-omroep hedenavond 
meldde, hebben in den Atlantische 

Oceaan Britsche oorlogsschepen twee 

dagen lang Duitsche slagschepeo acb- 

tervolgd. 

De omroeper zeide : ,,Zware Britsche 

bodems waaronder slagschepen van de 
»Malaya"-klasse, achtervolgden twee 

dagen lang een eskader Duitsche slag- 

schepen, dat tegen de scheepvaart ia 

den Atlantischen Oceaan opereert. De 

Engelsche oorlogsschepen trachttencon- 

tact te verkrijgea met de raiders, toen 

| deze bezig waren aanvallen te doen   

op de scheepvaart op de Australit- 

en Britsch-Indig-routes io de wateren 

nabij de Atlantische eilanden. Bij een 

andere gelegengeid moet — naar ver- 

luidtr —een schip van de ,,Nelson”- 

klasse zich dicbt bij de raiders bevon- 

den hebben”, 

De Duitsche omroep noemt de daad 

van den kapitein van cen Eugelschen 

koopvaarder, die naar verluidt het 

vuur opende op de Duitsche slagsche- 

pen, toen zijn schip de order kreeg om 

te stoppeo, ,,onveraotwoordelijk”. 

Volgens den omroeper was het vuur 

van den vrachtvaarder absoluut on- 

doeltreffend, waaraan hij 

dat ,tweederde deel van de beman- 

ning van den bemanning van den 

koopvaarder het leven verloor”. 

toevoegde 

. 
ak 

Uit Londen wordt gemeld dat tot 
beschik- 

van de 
dusverre geen commeontaar 

baar is op de beweringen 

Duitsche radio, doch er wordt op ge- 

wezen, dat de Duitscbers dikwijks be- 

richten lanceeren betreffende Britsche 

oorlogsschen met de bedoeling 'inlich- 

tingen uit.te Jokkev. 

  

  

De Britsche lucht- 
aanvallen 

Berlijn ! 

Londen, 24 Maart (Reuter). Den 

afgeloopen nacht voerde de R. A. F. 

een aanval uit op Berlijo, welke vol- 

gens geraghebbende kringen te Londen 

  

»krachtig doch nie: bijzonder hevig is 

geweest”. 

Gemeend wordt, dat de R. A. F. ook 

een korten,: hevingen aanval beeft uit- 

gevoerd op de invalshavens aan de 

kust, o.a. op bet gebied van Galais. 

Van de Zuidoostkust werden ontplof- 

fingeo van zware bommen gehoorden 

bomflitsen waargenomeo, ondanks den 

boven de Fravsche kust heerschende 

mist. 
Kiel en Hannover 

Londep, 24 Maart (Reuter). De vloot- 

basis te Kiel en Duitschlands voor- 

spoorwegen-Knooppunt en 

distributie-centrum Hannover waren de 

voorvaamste doelea van den aanval, 

welke den afgeloopen nacht door de 

R.A. F. op Duitschland werd onder- 

nomen. Zeer zware ontploffingen te 

paamste 

Hannover werden reeds van grooten 

afstand waargeromen door andere bom- 

menwerpers, die aan den aanval op 

Berlija deelnamen. 

Ook den Helder aangevallen 

Londen, 24 Maart (Reuter). Een 

commusigu€ van de R.A.F. meldr, 

dat den afgeloopen nacht ook de ma- 
rivebasis te Den Helder werd aange- 

vallen, waar eea brand werd veroor- 

zaakt, die vanaf de Eugelsche kust 

zichtbaar was. 

Tijdens de aanvallen op vijandelijk 

gzbied werd eca Britsch toestel ver- 

mist, Voorts worden twee toestellen 

vermist, die hebben declgenomen aan 

een aanval op vijandelijke schepen ter 

hoogte van de Nederlandscbe kust. 

Duitsche erkenning 

Londen, 24 Maart (Reuter) De in 

den afgeloopen nacht door de Royal 

Air Force op Berlijn uitgevoerde aan- 

val werd door den omroeper van de 

Duitsche radio toegegeven, die ver- 

kaarde, ,dat een aaotal bommenwer- 

pers aao den aanval deelaam, doch 

dat slechts enkele vliegtugen erio slaag- 

den bet centrum der stad te bereiken, 

waar van groote boote brisantbommen 

werden uitgeworpen. 

Hier zoowel als ia de buitenwijken 

werden slechts enkele gebouwen licht 

getroffen, terwijl ook geringe schade 

werd aangericht. 

Twee veroorzaakte branden werden 
spoedig gebluscht. Verscheidene bur- 

gers werden gedood of gewond” —aldus 

de Duitsche omroeper. 

Hij voegde hieraan toe, dat andere 

Britsche vliegtuigen Noord-Duitschland 

binnenvlogen.   

De verwoestingen in Plymouth. 

Londen, 23 Maart (Reuter). Piy- 

mouth is begonnen aan haar wreede 
opruimingstaak na 2 hevige aanvallen. 

Gedurende meer, dan 48 uur heb- 
ben de opruimings-en reddingsploegen 

vrijwel onafgebroken gewerkt om de 

dooden en levenden uit te graven, die 

Onder de puirhoopen bedolven ge- 

raakt zija, terwijl soldaten en matro- 

zen bezig waren met het opruimen 

van gevaarijke punten. 

Thans wordt bekend gemaakt, dat 

een aantal kinderen van beneden de 

10 jaar tengevolge van het: bombar- 

dement gedood is. 

Twee bospitalen zija naar andere 

steden in het Westen overgebracht, 

terwijl een ander, klein hospitaal vol- 

komen venield is. 

Dz koning, die op den dag voor 

den eersten der beide achtereenvol- 

gende aanvallen in gezelschap van de 

koningin, Piymouth bezocht had, heeft 

het volgende telegram aan burggravin 

Lady Astor, burgemeesterese 

P.ymouth, gezonden: 

van 

»Wat de bevolking van Plymouth 

ook te ondergaan moge hebben, wij 

Zijo er zeker van, dat de geest van 

het Westland zich daarboveo uit zal 

verheffeu”. 

Plymoutb, 23 Maart (U. P.). De 

historische verwantschap tusschen de 

marine en de burgers van Plymouth 

kwam duidelijk tot uiting 

marine haar eigen pakhuizen openstel- 

toen de 

de voor de levering van noodrantsoe- 

nen aan het groote aantal personeo, 

dat als gevolg van de woeste Duit- 

sche luchtaaovallen dakloos is gewor- 

den. 

De militaire autoriteiten, die niet bij 

de mariae wilden achterblijven, stelden 

een aantal fornuizea ter beschikking, 

ten einde de dakloozen io 'staat te 

stellen een Zondagsmaal te koken. 

Dz burgerlijke autoriteiten zonden 

hoeveelheden boter, margarine, brood 

en thee, doch de situatie is niet acuut. 

Matrozen en soidaten namen deel 

aan het opruimings-eo het reddings- 

werk, dat gedurende zestig uur nadat 

de eerste bevige aanval op de stad 

plaate had voortduurde. Voortdurend 

worden dooden gevonden, die onder 

de puinhoopen bedolven warer, terwijl 

ook documenten en voorwerpen van 

waarde geborgen wordeo. 

Eeo aantal kindereo van tlen jaar 

en jonger werd gedood toen een klein 

ziekeohuis door een bom werd vernield. 

Dz evacuatie van tallooze burgers 

in treinen en bussen naar elders duurt 

voort. Rijdende cantines doen uitste- 

kend werk. Een afdeeling van de 

Y.M.CL.A. heeft zich geposteerd voor 

cen groot door bommen beschadigd 

hotel. Zij doet zeer goede zaken en 

gebruikt hierbij aardewerk van bet 

hotel. 

Tijdbommzo, die wareo neergeko- 

men achter het huis van Lady Astor 

aan de Hoe kwamen heden :tot 

ploffing ea veroorzaakten aanzienlijke 

schade aan de achterzijde van bet 

gebouw. 1 

ont- 

FErankrijk. 

Voedsel uit Noord-Afrika. - 

Londen, 23 Maart (Reuter). 

Het D.N, B. beweert, dat M. Rocbh, 

de directeur van het ministerie van   

Bevoorrading te Vicby, io -een inter- 

view zou hebben verklaard dat steeds 

grootere hoeveelheden vruchten, groen- 

ten en schapenvleesch uit Noord-Afrika 

naar het onbezette z00wel als het be- 

zette gedeelte van Frankrijk sullen wor- 

den gezonden. p 

M. Roch zou verder hebben gezegd, 

dat de bestemming der levensmiddelen 

z0u worden vastgesteld voordat zij uit 

Algiers wordeo “verscheept. Een derde 

gedeelte van de leveosmiddele zal naar 

Parijs worden gezondeo en de rest naar 

andere deelen van Frankrijk. 

Volgens Roch was deze regeling een 

gevolg van de jongste besprekingeo 

tusschen Vichy en de gouvernementen 

van Algeri2. Marokko en Tunis. 

Het voedsel voor Frankrijk. 

Londeo, 24 Maart (Reuter). 

Een verduidelijkende verklaring van 

het standpunt der Vrije Franschen ten 

aanzien van de cootroverse betreffende 

het zenden van levensmiddelenschepen 

naar Fraokrijk wordt gepubliceerd in 

bet dagblad ,,France”. 

Wanneer de regeering te Vichy het 

bewiis levert, dat bet in staat is te 

vgorkomeo, dat dergelijke leveosmid- 

delen hun weg naar Duitschland vinden, 

zal deze proef mogelijk worden voort- 

gezet ea zelfs worden uitgebreid. Io 

bet tegengestelde geval wordt de proef 

oomiddellijk begindiyd en de verant- 

woordelijkheid voor dezen tegenslag 

berust daa bij de huidige regeering van 

Fraokrijk, die niet in staat is geweest 

haar plechtige belofea nate kunnen. 

De trawanten van Gobbels zullen 

waarschijolijk al het mogelijk doen om 

de Fraosche opinie ervan te overtuigen 

dat er goede resultaten zija bebaald 

biett»genstaande de Britsche oppositie. 

De waarheid is echter dat het voorstel 

tor het zeoden van levensmiddelen naar 

Fraokrijk onder contrdie, toe te schbrij- 

ven is aan Britsch initiatief, co de twee 

levensmiddelenscbepen, waarin hetthans 

toegestaan is Oom Amerikaansch meel 

Frankrijk te vervoeren, moeten 

landgznooten wel doordringen 
naar 

onze 

van de wezenlijke sympathie, welke de 

Britsche en Amerikaansche democra- 

ticEp aan den dag leggen ondanks de 

fouten van de regeeriog te Vichy. 

  

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, netter en 

goedkooper. » 

Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij! 

U verbindt zich 

tot niets! 

    

Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

raars in Nederlandsch-Indis (B.O.R.A.N.I) 

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

J.P. Coenweg 27. 
. Batavia -C. 
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