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36. 
TUBERCULOSE - BESTRIJDING. 

« SC. V.T) 

  

Tuberculose in een geneeselijke ziekte. 

Het Consultatie-Bureau wijst U daar- 

voor den weg. 4, 

  

Protestantsche Kerk. 

Ds. Sikkea is voornemens in de 

maand Mei, op de Maandagavonden, 

dat hijte Kediri verblijft (de Maandag 

pa den derden Zoodag van de maand), 

cen cursus te geveo over de twaaif 

artikelen des geloofs. 

Druk bezochte receptie. 

De receptie, die door den heer en 

mevrouw Bcinkhorst-Voskuil in de so- 

Cieteit Brantas werd gehouden vaar 

aanleiding. van bet feit, dat de heer 

Briokborst, admioistrateur van de sf, 

Ngadiredjo, zijo 25-jarige werkzaambeid 

ia de suiker-industrie en tegelijkertijd 

bi de-H:V-A. herdacht, mochtzich in 

cen zeer groote belangstelling verheu- 

gen. 

De resident en mevr. Tydeman, de 

regeot en de burgemeester bevonden 

zich onder hen, die bun gelukwenschen 

kwamen aanbieden. Uit Soerabaja wa- 
ren de heeren Wackwitz, vertegsnwoor- 

diger van de H.V.A. in Ned.-lndit en 

Reineke procuratiehouder, overgeko- 
men. Voorts waren aanwezig alle ad- 

ministrateurs van de suikerfabrieken en 

bergcultuuroodersemingeo van de H.- 

VLA. in de resideotie Kediri, zeer vele 
administrateurs van andere onderne- 

mingen, de beer Gerretsen, voorzitter 

van de Kedirische Landbouw Vereeni- 

ging coz. enz. Ook van buiten Kedi- 

ri waren velengekomen o.a. bestuurs- 

ambtenaren uit Ngaodjoek en Toelo-n- 

gagoeng, de administrateur van Sem- 

boro enz. Hoewel de belangstelling uit 
de kriogen van de saiker-industrie na- 

tuurlijk overgewend was (de heer Briok- 

horst is o.a. voorzitter van bet depar- 

tement Kediri van het Suiker-syodicaat), 

waren de andere cukures cook ruim- 

schoots vertegenwoordigd. 

Op verzoek van de familie Briokhorst, 

waren geen bloemstukken gezonden, 

doch werdea de vereenigde Prins Bzro- 
hard en Spitfire-fovdsen met giften 

bedacht, waardoor een bedrag van 

aiet minder dan f 300,— ten behoeve 

van genoemde fondsen kon werden 

gestort. Zoodoende waren er siechts 

enkele bioemstukken om. de groote 
anal van het societeitsgrbouw.een feees- 

telijk sanzien te verleenen. 

Er heerschte tijdeos de receptie een 
Teer opgewektestemmiog : de jubilaris 

en zijn ecbtgevoote zullen een aange- 

mame hezinnering aan de viering van 

dit jubileum bewaren! 

DINSDAG 22 APRIL 1941 

Mutatie. 

We vernemen, dat de heer F. E. van 

der Heyden, controleur bij den dienst 

der landelijke Inkomsteo in de 62 Land- 

rente-afdeelling overgeplaatst is paar de 

Borneo-landrente afdeeling, met stand- 

plaats Kandangan. 

In de plaats van den heer van der 

Heyden werd albier beroemd de heer 

H. M: vao Barneveld, controleur bij 

den dienst der Landelijke Inkomsten in 

de 9de Landrente-afdeeling te Pame- 

kasan. 

Kartini-herdenking. 

Op Zaterdagavond j.l. hield de K.B.I. 

io samenwerking met de Natipij een 

kampvuur ter herdenking vas R.A. 

Katini, hetwelk om half zeven begon 

en pas om 9 uur was geeindigd. De 

federatie van de 

hier ter plaatse m.o. Poetra Taman, 

Voor Onze Jeugd, Jibdaen Jong Islamie- 

tea Bond hielden ook een bijeenkomst 

io ket clubgebouw van de Moeham- 

madijah aan de B.P.M. straat om 

R.A. Kartini te herdenken. Reeds om 
balf acht was bet versierde gcbouw 

vol van leden en uitgenoodigden. De 

Voorzitster, mej. Soewarni opende de 

bijeenkomst met een kort woord van 

daok tot de aanwezigen en zette uit- 

een bet doel 

Daarna gaf mej. Srioetami een uiteen- 

zetting omtrent de biographie 

R.A. Kartini. 
deren gezongen en nummers gegeven. 

jzugdvereenigingen 

van deze bijeenkomst. 

van 
Er werdeo aardige lie- 

Pas laat in de avond verlieten de laat- 
te gasteo de bijeenkomst. Op Zondag- 

morgen hield de P.B.M.T, S5. en de 

P.P.T.S. ook eea bijeenkomst ter 
herdenking van R. A. Kartioi. De be- 

langstelling hier was ook bevredigend. 

Om 10uur s' morgens eindigde deze 

bijeeokomst. . 

Financieele aspecten, 

De eigen belastingen van het regent- 

scbap zulleo dit jaar 
f 5988,— opbrengen. Op de personeele 
belasting worden: wederom 12 opcen- 

ten gebeven, op de inkomstenbelasting 
6 opcearen en op de verpondingsbe- 

lasting 12 opcenten. , 

Daar raming 

D: opbrengst van de opcenten op 
de verpondingsbelasting wordt door 
het hoofd van de iospectie van finao- 

Cita bier ter plaatse voor dit jaar 

geraamd op f 4000,—. De raming van 

de opbrengst van de vermakelijkheids- 

belasting bedraagt f2200,—. Dz voertui- 
genbelasting zal naar raming f 43000,— 

opbrengen: de rijwielplaatjes brengeo 
het grootste gedeelte van deze belas- 

ting op, en wel f 26000,—. 

De opbrengst van de vuurwerkbelas- 
ting is in verbaod met de door den 
Legercommandant gelaste beperking 

wat betreft het afstekeo van vuurwerk 
Diet te ramen. 

De verschillende retributido zullen 
dit jaar in het gebeel naar raming 

£ 67883,— opbrengen. De rooigelden 
kunneo niet hooger worden geraamd 

dan f 2000,—, hetgeen is toe te schrij- 
ven aan de receote invoering van . de 
geheel herziene bouwverordening. 
De keuring van vee en vieesch bui- 

ten de slachthuizen geeft dit jaar een 

manzienlijk lagere opbrengst in verband 
met de afschaffing van de keuring van 
tevend kleinvee buiten de slachtkringen 

en ten gevolge van het in exploitatie 
nemen van bet nieuwe slacbthuis te   Poerwoaeri.   

  De voortdurende dalirg van de in 
komsten uit de pasars evenals bij 

tot staan gskomen. De 
toestand wordt wederom z00 gunstig 

geacbt, dat de opbrengst op f 46500,— 
wordt geraamd. Hierbij is tevens re- 

kening gebouden met de verhoogde 

    

de gemeente, 

   

  

opbrengst aan retributies door de 
thaos in cigen bebeer genomen exploi- 

tatie yan de tevoren can Chinees 

  

verpachte voertuigenstardplaats bij den 

pasar Paree-lama. 

Dz inkomsten uit schoolyelden van 

2de klasse en vervolgscholen en den 

ambachtsleergang te Paree worden iets 

hooger geraamd wegens toeneming van 

bet aaotal leerlingen. De te ontvangen 

verpleeggelden van de ziekeninrtchting 

te Paree worden eveneens esa weinig 

hooger geraamd. De landsvoorschriften, 
die betrefferde 

ing in gouver- 
waarooder begrepen 

verp! 

pementeziekeobuizen. 

de kosten van 
   zijv van toepas- 

sing verkiaard op bet regentschapszie- 
keohuis. Ook de iokomsten uit de po- 

likliniekeo stijgiog 
vertoonen door de toepassirng van een 

zullen een gaan 

strengere selectie op de gratis-patids- 

ten. 
Dz onkosted van het regentschap 

van de lolandsche 2de klasse en ver- 
volgscholen waarvan er in bet geheel 

36 zijo, worden geraamd op f 114824,.: 

voor den bouw vao nieuwe scholen is 

f2500,— beschikbaar. Van dit bedrag 

wordt o.a. cen nieuwe schoolgebouw 

te Ketabang gebouwd. Het geheele 

subsidie-bedrag voor het Inlandsch 

volksonderwijs wordt geraamd op 
183849,—. Volgens de begrooting van 
het schoolfonds voor het In'andsch 

onderwijs wordt gerekend op een 

van regzotscbapsweye van f80209,— 
subs. 

   voor bezoldigingen, tegemoetkomingen 

  

enz. en van f34£0,— voor betaling zan 
het land terzake van de centrale aan- 

ermiddelen door tus-   schaffing van 

schenkomst van het departement van 

Onderwijs. Ec ziin twee leergangen tot, 

opleiding van Irlavdsche volksonder- 
tc Paree en te Nga- 

    

wijszers, namelijk 

diloewih. De cursuste Paree wordt 

voortgezet in sameawerking met het 

regentschap Djombangg bierbij worden 

dz kosten gezamer'iik gedrageo. 

Wat het landbouw-onderwijs betreft, 

ser, te weten te 

  

zja er twee cur 

diloewib. Voor den   Kentjong en te Ny 
ambachtsleergang te Paree worden de 

kosten in het geheel geraamd op 

f18252,—, hetgess ongeveer evenveel 

isals het vorige jaar. 

Tienjarig Bestaan 

»Poetri Oztomo”. 

Op Zaterdagavond jl. bield de 

plaatselijke damesvereeniging ,Poetri 

Oetomo” baar tienjarig bestaan op de 

Kaboepateta alhier. Deze was voor 

deze gelegenheid prachtig versierd. 

We zagen daar ook menige kransen 

aanwezig afkomstig van verschillende 

vereenigingen en sympathievoelende 

personen. Deze bijeenkomst was vrij 

goed bezet. De voorzitster, 

Svetrasno had de vergadering geopend. 

De geschiedenis vao de vereeniging 

werd in het kort uiteengezet. De dran- 

ken z00omede de versnaperingen waren 

zeer hartelijk welkom geweest. Om 1 

uur s'pachts verlieten de laatste gasteo 

de Kaboepaten. Verder werden ook 
tentoonstellingen gehouden en bijdra- 

mevr. 

ge werden 

Stadswacbt. 

rondgevraagd voor de 

SPORT. 

Korfbal. 

Op Zondag j.I. kwamen twee twaalf- 

de bekende korfbaiclub 

E.D.O. Soerabaia per picnicbus van 

Soerabaia om hier te kampen tegen 

de twaalftailea van' de Korfbalbond 

van Kediri, s'Morgens v&nd de wed- 
strijd plaats tusschen het tweede twaalf. 

tal van de bond van Kediri. tegen het 

tweede twaalftal van E.D.O., waarvan 

de stand 6-0 voor E. D.O. was. s 

Middags vond de ootmoeting plaats 

tallen van 

tusschen het eerste twaalfta! van de 

bond van Kediri en E. D.O. De pu- 

blieke belangstelling voor deze gele- 
genheid was bizonder groot. De uit- 
slag was 5-1 voor Soerabaia. 

Intallatie Stadswacht. 

Gisteren op Maandagmiddag, den 

21sien April j. I. had de iotallatie 
plaats van bet kader der Stadswacht 

te Kediri. Deze intallatie vond plaats 

in een lokaal van de Openbare Mulo 

@lhier, Om,half vijf opende de heer 

Duyndam in hoedanigheid als 

van de Stadswacht te 

zija 
Commandant 

Kediri de 

o.m. dat de opleiding van 

bijenkomst en verklaarde 

kader 

weldra de 

het 
heden gzeindigd was en 
vitreiking der strepen zou gegeschieden. 

Verder wees hij op de plichr, hetwelk 
op hun schouders rustte, weike zeer 

zeker viet als licht mocbt opgevat 

worden, Tot zijo spijt moest hij me- 

dedeelen dat een paar niet in de ge- 
legenheid werden gesteld om die 
srrepen te ontvangen. Hij hoopte dan 
cook, dat de orgelukkigen in het ver- 

volg hun best zoudea doen, opdat ze 
de gewenschte strepen zouden bezitter. 

Hierna werd overgegaan tot de uitrei- 
king van de strepen adan seryeanten 

d her 

  

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

en brigadiers. Daarva sprak de Bur- 
M. Scheltema in 

zija hordanigheid als 
het 

gemeester de heer 

Voorzitter van 

Comite voor de Sradswacht te 
Kediri. Hij sprak zijn bewonderirguit 
over de vlugge sfloop van deze eerste 
kaderopleiding en wees hun de zware 
verplichting toe als verdedigers 
Kediri, Hij het bizonder 

aan de leiders van deze opleiding, in 
het bizonder de 

V.O.C. He de sergeanten 
en brigadiers en de autiriteiten op de 

van 
dankte in 

sergeanten van bet 

2rna werdes 

gevoelige plaat 

half zes 

Resident 

vereeuwigd. Tagen 

werd op bet erf van den 

de 
Reside ot ook een toespraak hield. Om 

kwart voor zes werd pasafgemarcheerd. 

RICHE THEATER. 

Diosdag 22 en Woensdag 23 April. 
Hat meer dan schitterende filmwerk 

»JANE EYRE” 

Naar dz bekecde novelle van Char- 

lotte Bronte, waarin Virginia Bruce 

en Collin Clive de hoofdrollen ver- 

vullen. 

gemarcheerd, alwaar 

Het is de romantische geschiedenis 

van een arm weesmeisje, die het hart 

haar patroon wint in eev tijd, 

dat de conventie sterker sprak dan 

de liefde. De door de 

het boek aangevoelde 

van 

scbrijfster van 

dramatiek van 

innerlijke leven van bet jonge 

meisje is in deze film uitstekend weer- 

gegeven. iJane Eyre” zai zeker ieder 
toeschouwer tot sterk ontroerend me- 

deleven bewegen. 

Kortom: Eea film, welke een ieder 
moet zien! 

MAXIM THEATER. 

Maandag 21 t/m Donderdag 24 April. 

He 22 tevens Slotgedeelte van Uni- 
versal's 

Super Fantastische een sensationeele 

film-productie. 

»FLASH GORDON 

CONGUERS THE UNIVERSE” 

Pa an @ an 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

  

J.G.W, DEKKERS — K DIRI Teletoon 250 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, Meubelmakerij 
Handel in Nieuw- en Agentschap : 

Tweedehandsch Meubilair. 

   

   

  

   

                  

   

van JAVA 

in 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen:   
    

  

  

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag en linnen rug, 

alle berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans es vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Java Koelkasten. 

@ 

|   

EEN PRACTISCH, HANDIG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en 

1 3,25. 
BALI 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

 



    

  

  

  

Na Tt i 

  

R ICHE 
  

sangevoelde dramatiek van 

Warner Bros Sub'iem m s 

0 HEY 

I derdaad E“N GROOTE 
5 Muart '41, wsarin U het vers'ag over dez: 

Ht meer dan schitterevde filmwerk JANE EYRE 

Naar de bekende novelle van CHARLOTTE BRONTE waario 

de hoofdrollen vervuliso, bijgsstaan door andere uitstekeode krachter. 

"weerk 

Film Amusement vol ongekerde actie en spanrina ! 

streke filmkunc lezen. 

THEATER 
Heden 22 en Woensdag 23 April. 3 | 

66 

  

o 
VIRGINIA BRUCE en COLIN CLIVE 

De door de scbrijfster van bet boek 

het innerlijke leven van het jonge meisje is in deze film uitstekend weergegeven, 

Ben fim, weike een ieder moei zien! 

Donderdasg 24 tm Zaterdag 26 April. 

DRIVE BY NIGHT”. v.ooroeo Fwr. 

FILM. dis Vooral H H Automobilisten niet moraeo missen!! 

Vooraf als SPECIALE ATTRACTIE Het ACTUBELE OORLOGSNIEUWS! 

  

  

No 

Hst 26 tvers SLOTGED. 

sFlash Gordon Conauers 

MAXIM THEATER 
Heden t/m Donderdag 24 April. 
van Usiversa's Super fantastische fla 

the Universe” 

Vriidag 25 t/m Zondag 27 @pri!. 

Uiverzal's geheimzinsia en 

sTHE MUMMY'S HANI 
sars tior el filmwerk 

    

M « D'CK FORN --PEGGY MORAN — WALLACE FOROU e.a. goeae 

beimzinnighei , vol dramatischePyebeurtenissen, vol actie en spanning ! 

E:n ongewoon spansende flm, waarin de huiveringwekkende avonturen worden weergegeven van een 

3000 jaar ouds mummic, die tot ieven kwam en rond waarde in het praalgraf eener Egyptische 

haar laaiste rustp'sats tegen vreemde indringers te beschermen, 

Kortom, een grieze'film zooals nog rimmer' te Kediri vertoond | 

Met ds D.rozmde sterrer GEORUE RAFT —ANN SHERIDAN—HUMPHREY BOGART e.a. beken- 

de sp”lers. Ziehier de meest ongewone film wan bet seizoen met de opvaliendste rolbezetting van hetjaar !! 

Koribeidsbaive verwijzeo wij U naar ,HET MOTORVERKEER?” het orgaar van de K.N.LM.C. vao Y 

9 

. 

kracbten. Ben f:'m, vol ge- 

Prinses om 

  

(Plash Gordon Verovert De P'aneter) 

Sensationeele op 
adembenemende actie en 

fantastische toestanden worden U voor- 

getooverd in 

intriges andere 

planeten... 

cen nieuw filmwerk, 

waarin de A'lernieeuwste avonturen 

Wworden weergegzven van Fiash Gor- 

don (Buseer Grabbe)—Dale Arden— 

Dr. Zarkov en bun tegenstander Kei- 

zer Ming! 

Buitengswone zitting Land- 

raad Kediri. 

den 18Jen April 
zitting van den 

Op Vrijdagmorge 

    

jl. had een bizon 

Laodraad van Kec 

zeker tevor 

iri plaats, woIkezer 

»0noostin Kediri hadplaats 

gehad. D 22 zitting werd gehouden in 

verband met het feit, dat een rechts- 

kundig lid, den R.M. Partatmo 

benoemd is tot subsrituut Officier van 

Jusutie bij de Lar dia 

Aan d» groeve tafel zaren: de Regent 

v Kediri, de Voorzitter van 

Laodraai M'. Sjarif Hidajar, de Grif- 

fier, de Adjuret Djaksa, de Penghoeloe, 
de Wijkm 

drie a 

heer 

te Socraba'a. 

  

den 

    

der Chineezen enrog 

leden. De pub'eke belang- 
stelling bestord uit: 

  

set personeel va 
den Landraad en van het Djaksakan- 

toor teven   w.o. Mevr. 

  

eerige dames 
Partatmo, mevr. Soedibio, mevr. Sja- 
rif Hidajar, mevr. R. Mohd, Salim enz. 
Om kwart voor twaalf opende de Voor- 

nbe- Zitter de zitting, waarna hij den    

  

  

    

klaagde” R P.rtarmo beg: leid doo 

Mr. Boedisoesetijo en den herr Arends 

let binseskomen. Mr. Sjarif Hidajat 

las de akte van beschuldiging, waarbij 
ve ermen de luchlust van de aan- 

wezigen wekten. Hst vonnis z0u dan 
luiden: bareli Plicitcerd voor de 

  

benocmirg, en een prertige werkkring 
toegewenscht aan het vertrekkende    

    

ecbtpa Daarna g.f de Voorzitter 

het wood aan Grfier, die na- 

mens her Gr ffierpersoneel woorden 

van waardeerisg witte voor de geno 

  

ten prettige samer 
Purta 

verkreyen promotie. Toeu nam de R-- 

rking en wensch- 

te den heer 

  

» geluk met de 

gent het woord, die ook gelukwensch- 
te met de benoeming. Om deze geles 

genbeid bij te wone», had bij speciale 

toestemming van der Resident, aange- 

rien bij heden een Cooferentie moest 

bijwoneo. Verder wees hij er op, boe 

de heer erngtige wijze 

zijo taak bad gekweten alslid van den 
R-gevnischaps aai tevens lid van het 

Partatmo op 

College van G-commiteeerdeo en als 
Secretaris van de Commissie van Bij- 

stand bij de Algemeene Volkscrediet- 

bank te Kediri. Ten slotte weoschte bij 

cen prettige werkring toe aan 't ver- 

trekkende ecbtpaar. Daarra nam bet 

oudste lid van den Landraad Kediri 

Ook dz Adjunct-Djaksa, 

als aanstaand collega wenscbte dea 

het woord. 

beer Partatmo geluk en een prettige 

werkkring toe. 

Vervolgens sprak ook de Wiikmees- 

ter der Chineezen namens de Chinee- 

zen in Kediri. De Perghoeloe las daar- 
na een stuk uit den @ur'ao, opdat de 

vertrekkeoden met Gods zegen behou- 

den op de p'aats van bestemming zul- 
D- Voorzitter haal- 

Deze 

te zijn bestaande 

  

ls aankomeo. 

de de, 

bleek 

uit een vu'pen en een vulpotlood in 

  

ekti" voor den dag. 
cen souvenir 

cen prachrig etui. 

Toen gaf de Vvorzitter 't geschenk 

aan den heer Partatmo in ontvangst, 

waarbii bij te kennen gaf, dat het 

bem 

zou doea 

kleinood later 

Kediri 

Paraimo, was ontroerd over 

nog steeds aan 

de heer 

dit af- 

schzid. Hij dankte allereerst de chefs, 

gedenken 

die hem tot zija tegeuwoordige funtie 

bad gzlid en uitte ook zija waardee- 

ring omtrent de pretije sameawer- 

king, die hij ondervonden had. Beniye 

woord:a ricbtte bij tot den Regeot, 

bij hem hartelijik bedankte 

voor de leiding tijdens zijn werkzaam- 

heden bij den Reyentscbapsraad. Om 

12 uut 15 v.m. was die plechtigheid 

g bindigd, 

wearbij 

en werd men ontbaald op 

bier ca sat& kambing 

Politie rapport. 

Tegen R., wonende Boerengan werd 

p. v. opgemaakt, terzake verduistering 

van ecen rijwiel ter waarde van f 17,— 
ten nadeele van J.).J., wonende Boe- 

rengan. 

Tegen S. T. L, wonerde Kemasan 

werd p.v. opgemaakt, terzake licbte 

mishaodeling van R., wonende Kemasan. 

Bercht ontvangeo, dat de persoon 

gesnaamd R., wonende Kemasan door 

den hood van den heer H., wonende 

Balowerti, werd gebeten. Bedoeld pers 

soon werd ter geneeskudige behande- 

ling oaar bet bospitaal ,Gambirao” 

alhier opgezondeo, 

H-er A.H.M. 
doet aangifte van diefstal 

wonende Kemasan 

van cen 

rijwiel eo liffgoederen ten gezamenlij- 

ke waarde van f£ 10,85.     

Men twijfelt of hij wel 

geboren is. 

Uit New York. 

Is don staat New York zit momeo- 
teel cea zekere Sam Woods in een 

moeiijk parket. Hijhadin dea wereld- 

oorlog alssoldaat var het Amerikaar- 

sche leger in Europa gevochten ea 

werd als vermoedelijk overleden ge- 

meld. Zije weduwe werd een pensioeo 

toegekend, maar de vrouw stierf spoedig 

daarna Haar bezittingen werden ver- 

kocbt. In het jaar 1920 dook nu Sam 

Woods plotseling weer op. Hij eisckte 

toen allereerst. dat zija naam uit de 

Hjst der gesneuvelden zou worden ge- 

scbrapt em eveneens van het gederk- 

tecken, dat in zijn geboorteplaats ter 

nagedachtenis van de omgekomenen 

in den oorlog was opgericht. Dat ge- 

beurde, en daarna bekommerde hij zich 

Diet meer om zija papiereo. Maar toen 

bij dezer dagen besloot, oprieuw te 

trouwen, en bij op het 

kwam om een geboortebewijs, was 

Lziden in last. Meo deelde hem mee, 

dat men hem dit bewijs niet kon ver- 

gemeentehuis 

strekken, omdat ziju naam in de ge- 

boorteregisters niet voorkwam. Bijk- 

baar had men zich in 1920 vergist,en 

zijn naam Diet uit de lijst van overle- 

denen, maar uit die der geboorten 

geschrapt. Nu kan hij dus nog eens 

Opnieuw gaan vecbten voor zijn leven. 

an 

Een vreemd geval. 
Scherpe patroon in een brief. 

Dat men ondanks alle censuur nog 

merkwaardige artikelen per post kan 

Ontvangen, ondervond Dirsdag een 

bedrijf te Batavia bij bet openeo van 

d- ochtendpost. 

Uit een Engelschen brief, verzon- 
dzo te Liverpool op 9 December j.!. 

en tweemaal gecensureerd, rolde 

Diets meer of minder dan een scher- 

pe revolverpatrooo, kaliber 9.6 m.m. 

Het schrijven betrof een doodgewo- 

ne zakelijke aangelegenheid en niets 

wees erop, dat de afzender een of an- 

dere reden kon hebben om een patroon 

in zio brief te sluiten. Hetis trouwens 
al heel onwaarschijolijk, dat zo0wel de 

Eogelscbe als de Nederlandsch-lodische 

Censor dezen vreemdsoortigen inhoud 

over het hoofd zoudeo hebben gezien. 

Bovendien verkeert de patroon in 200'n 

goeden staat, dat het volgens deskun- 

digen onmogelijk is, dat zij vier maan- 

den onderweg z0u ziju geweest. . 
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Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
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Daar ten siotte dergelijke patronen 
hier te lande verkrijgbaar zijn — al 

behooren zij niet tot de meest gebruik- 

te modellen — is het waarschijolijk, 

dat de brief hier in Batavia zija zoz- 

derlingeo inhoud heeft gekregen. 

De betreffende autoriteiteo tracbten 

thans uit te zoeken, hoe de vork in den 

steel zit.... al heeft men weinig hoop 

op een positief resultaat ! 
(A.LD.) 

  

Verloren Liefdesgroet 

Dit is weemoedige geschiedevis van 

cen briefkaart, die door een speling van 

het noodlot haar bestemming met 46 

jaar vertraging bereikte. Twee men- 

onb-duidezde 

kaart, die tientallen jaren geleden in 
schen zija door deze 

een caf& in de stad Pola geschreves is. 

zij elkaar 

stierven 

uit elkaar geraakr, boewel 

liefhadden. Twee 
ver van elkaar verwijderd, omdat een 

of ander nietig radertje in de gewel- 

gelieven 

dige machiro van de posterijen eea 

oogeoblik had geweigerd, aldus het 

“BN. 
In de stad Pola, op bet schiereilaod 

Istriz, gebeurde bet dat Iwan Mateisch, 

een jonge visscber, ziin verloofde die 

ia een 50 kilometer verwijderd dorpie 

woonde in Februari 1894 deze kaart 

stuurde. Hij ecbreef met ongco:fende 

hand bet adres ,,Lorenza Kukulic” en 

zija , Cara mia”, den groet van alle 

verliefde . Hij vertelde baar, dat de 

storm over de zee huildeen dat hij aan 

haar dacht en voor haar werkte, om 

baar spoedig bij zich te kunnen laten 

komen, 50 Kilometer had deze kaart 

slechts moeten afleggeo, maar door ee 
Of andere onaaspeurlijke oorzaak wil- 

de het lot, dat juist deze kaart een van 

de weinige was, die onder de vele 

millioen haar doel viet bereikte. Ergens 

is zij verloren gegaan blijven liggen, 

vergeten. En de ,cara mia” wachtte 

vergeefs in haar kleine dorpje op be- 

richt vao den geliede. Menige traan 

zal de kleice Lorenza vergoten hebben 

voor zij tot de overtuiging kwam, dat 

de trouwelooze Iwan haar vergeten bad. 

EBo' Iwaol Hij was woedend, dat 

Lorenza hem niet antwoorddeen ee-s 

voor zijn groet bedankte. Hij was te 

trotsch om haar een tweeden keer te 

schrijven. Zoo brak de brand der liefde 

tusschen de beide menschen. Lorenza 

huwde va jaren een ander. Iwan mon- 

sterde op een scbip en zwierf over de 

zeeba. Lorenza stierf toen haar derde 

kind geborea werd, in den ouderdom 

van 24 jaar. Iwao werd bij een ruzie 

in een havenkroeg door een messteek 

doodelijk gewond. En ergens lag de 

vergeten briefkaart. . . . 

Weer is het 't grillige lot dat de 
kaart met den aanhef ,cara mia" 46 

jaar nadat zij geschreven was,te voor- 

scbijn bracht. De post is vauwgezet, 

men kan haar viet aansprakelijk stellen 

voor cen ongelukkig toeval. Een Ita- 
liaansche briefbesteller bracbt de ver- 

dwenen kaart in den herfst van het 

jaar 1939 aan het juiste adres. De ge- 

adresseerde was reeds jaren dood en 
men stuurde de kaart terug naar den 

afzeoder ia Pola en vernam diens lot. 

Nog eenmaal werd de kaart vaar 

haar corspronkelijk bestemmingsoord 

  

       

   

Beveiligt U tijdig!! 
Wij leveren : 

  

teruggestuurd en kwam in bet bezit 

van een dochter van Lorenza, die zelf 

reeds lang getrouwd is en kinderen 

heeft. Daar ligt zij nu nog, deze nood- 

lottige kaart, waarop eens een verlan- 

gende man schreef: ,,Cara mia”. 

Ba 

Nederland. 

Radio - Oranje. 

Batavia, 19 April. Radio - Oranje 

bracht Zaterdagnacbt een , Watergeu- 

zen” - programma, zooals 

gemeld, Joseph Gobbels medewerkte. 

Het was ,Acnetjes” verjaardag, ter 

Waaraao, 

gelegenbeid waarvao enkele vroolijke 

liedjes werden gezorger. Onder meer 

werd op de melodie vsn bet bekende 

»O- Josef, Josef, pas toch op je voeten”, 

het volgende lied gezongen: 

O, Josef, Josef Gobbels die kan 

liegen 

O, Josef Gobbels die liegt als een 

boek & 

Ea al zija liegen en bedriegen 

Giogen bij het volk erin als zoete 

koek 

O, Josef, Josef, het zal j: niet meer 

baten 

Dz messchen luisteren er niet meer 

naar 

O. Josef @obbels houd toch op 

Je krijgt de kous zelf op je kop 

Sluit jezelf nu maar lekker op, 

waarop Gobbels krijscbend: ,Es ist 

nicht wabr, is ist nicht wabr 1” 

Vervolgens werd het ,Eerlijk zulieu 

4 wij alles deelea” op moffenmethode 

gezongen, o.I.: ,Berlijk zulleo wij alles 

deelen, maar ik een beetje meer dan 

ja” 
Een der medewerkers zeide : ,,Als ik 

nu eens Oranjenitter had, zou ik ecr- 

lijk met de moffen decien: ,.Oranje” 

voor mij en ,,bitter” voor hen.” 

Voorts werd een spelletje gedaan, 

gevaamd ,,echotje”, uit 

vragen en antwoorden : 

Vraag: .Wie teekent dev vrede Or 

Aotwoord: ,Edeln). , 

Vraag: , Wat doen de moffen beter 

dan vliegen ?” Aotwoord: ,,Liegen”, 

Vraag: Wat zijo die bruia - geliai- 

formde kuapen?” Antwoord: ,Apen”. 

Vraag: ,Wat komt alleen uit den 

bestaande 

Duitscben trommel?” — Antwoord: 

»Rommei”. 

Tenslotte: ,Wer ist der grosze 

Mana?” Antwoord : ,Roosevelt”, 

Besioten werd met cen danklied aan 

presideot Roosevelt. 

aa 

Joegoslavie. 
De verdeeling. 

Londen, 21 April (Reuter). Uit 

Vichy wordt gemeld dat volgens een 

telegram uit Boedapest, te Weenen 

reeds besprekingen tusschen Von Rib- 

bentrop en Ciano begonnen zijo, be- 

t-effende de verdeeling van Joegosla- 

vi. 

Het bericbt zegt, dat Duitschland 

Ital& de 

hoofdlijaen van de nieuwe tetritoriale 

regeling op den Balkan za! vastleggen. 

De jongste successen van de ,as” heb- 

vaadaag en morgen met 

ben Rome in de #gelegenheid gesceld 

de eiscben van 20 jaar geleden op de 

kust van Dalmati8 opnicuw te stellen. 

In Roemeensche kringen wordi de ver- 

onderstelling geopperd, dat de ,,lJzeren" 
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Reort” in den Donau van Servi& af- 

gesmeden zal worden. zoodat dit ge- 

deeite van den Donau welicht onder 

cen nieuwe politiek regime zal worden 

gesteld. 
Het begint al. 

Londeo, 20 April (Reuter). In den 

pas-ingestelden staat Kroati2 worden— 

volgens een mededeeling vae Radio 
Zagreb—reeds anti-Joodscbe maatre- 

gsien genomeo. Het radiostation deed 

driemaal het volgende omroepen: ,Bij 

decreet van bet ministerie vau Buiten- 

landscbe Zaken is bet aan Joden ver- 

boden koteis, resiaurants en cafe's te 

bezoeker.” 

Australit 

Men dringt aan op hulp aan 

Griekenland. 

Sydney, 21 April (Reuter). Ec is 
een stceds sterker wordende drang bij 

het publieck naar een svoedige bijeen- 

          

roeping vao bet parlement ter be- 

spraking van bet zenden van Austra- 

lische Imperiale strijdkrachten raar 

Grieken'and in den laat: tijd, Het 
federale kabinet zai m » den toe- 

stand in beschouw'ng » 

Pariementaritrs en anderen klagen 

  

er over, dat de oorlogsraad niet - 

raadpleegd werd, voordat de Aus 

    

ligrs naar Griekenland gezonden werden. 

D2 waarnemende p Fadden 

teide heden, dat dit ecer zaak van 

hoogz politiek was en een kwestie, 

waarvoor alleen de regeerirg verant- 

woordelijk is. 

De drang naar bet bijeenroepen van 

het parleweot gaat havd in hand met 

de ongerustheid, die zich in de pers 

en bij het publiek manifesteert naar 

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA en 

1 3,25, 

van JAVA 

in 5 kleurendruk 
op stevig ivoorcarton 

met Cartorren omslag «n linnen rug, 

op Schaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten complieet bijgewerkr, en 
waarin oggeromen: 

ali berijdbare wegen 
Kilometerafstanden van plaats tot plaats 

Hocid-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatse met hoogte-cijters 

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

1 Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Radioluisteraars, | 

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, “ 

  

wordt 

      

NG 
VERBANDKISTEN 

in verscbillende grootten en prijzen, voor auto, gezin en bedrijf. | 

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

    

  
  

J.P. Coenweg 27. 

  

  
      

DAMES KAPSALON 

»ROSALIE” 

Klentengstr. 28 Kediri. 

Het beste adres 

VOOR UW: 

PERMANENT WAVE— 

WATER WAVE 

Gediplomeerd Coiffeuse.— 

    

  

aaalidiog vas hetgeea sangeduid 

gebrek aan 

aleuws omirest des oorlog. 

Gisteren Fadden 
kracht de veronderstelling 

wordt als autbentiek 

wees mr. met 
terug, dat 

de regeering van het gemeene best geen 

nauw contact z0u orderb suden met de 

Britsche regeering en de bevelvoeren- 

de officierzo in ber Midden-Oosten. 

Hij zeide : ,,De Australische regeering 

steeds 

de Australische strijdkrachten tot actie 

overgaan, De huid'ge activiteit heeft 

plaats met ons volle medeweten, maar 

wordt @eraadpleegd, voordat 

het is onmogeliik alles omtrent de troe- 

penbeweging te vertellen. onmiddellijk 
nadat bet besluit toteen actie gekomen 

is. Dat zou licht kuanen leiden tot het 

io gevaar brengen van menscbenlevens 
door den vijand voor te b-reiden en 

het algemeene plan-decampagne be- 
derven”. 

  ia 

| 

| 
- 

BALI 

  

Batavia -C. 
    

INTEEKE 
Ondergeteekende ...... 

wonende......ii..i.—.o. 

complete serie's a f 2.30 
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postzegels van 5 cent verkoopprijs 10 cent 
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PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

27 April Madioen 9 uur v. m. 

Ds. Sikken 

5 uur o.m 

Ds. Sikken. 
Kertosono 

  

Maleische Kerkdiensten, 
H. B. Matulessy. 

27 April '41 Kediri 

Papar 

9u,v.m. (Doop) 

Au. a.m. 

aa 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te 
Tozloergagoeng, 

Paree 7 30 uuro.m. 

Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Ngandjoek, ea., te 

'——— 

ROONSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

Ie H. Mis 

22 H. Mis 
Lof 

  

65 aur ym. 

7.30 uur v. m. 

5.30 uur 0. m. 

Stille H. Mis 
0 nur vm. Hoogmis 

Lof 

5 uur v. m. 

7 

5.30 Uus pm, 

  

Ordersicbt Kath. Javanea 6 uur ».m. 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER — 

  

COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 8 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Tele. No, 107 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelakr. 
Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren. 
  

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Soelpersdrukkerij p.m. 

£ 6,— 

Voor Uw meubilair d0 ontwerpen 
geroutineerde toekangs en eerste kwa- 

liteit meubelbout 
Zeer biliijk in prijs en levering met 

garantie, 

vendutie gegarandeerd 

goede resultaten. 

Inpakken voor alle plaatsen. 

Vooz Uw 

BAAT HET ON 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerijy drukt 

immers beter, neiter en 

goedkooper. 
Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelpersdrukkerij ! 

U verbindt zich 

tot niets! 

    

  

    

. wenscht in te teekenen op 

1 

» 20 cent 

ga f2. 

Totaal prijs 

H 

    

en verbindt zich om deze zegels tusschen 10 en 17 Mei ten post: 

kantore af te halen en het verschuldigde bedrag ad f . 

  

tegen afgifte der zegels te voldoen. 

Datum. Handteekening : 
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Bultenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbtd. 

LINIES NOG NIET GEBROKEN. 

  

Hoewel o.a. van den Olympos werd 

teruggetrokken, zijn de geallieerde 

linies nog intact. 

    

Londen, 21 April (Reuter). Ofscboon 

de Duitschers steeds nieuwe troepen 

aanvoeren, zija de linies der geallieer- 
den nog steeds ongebroken. 

D2 R.A. F. blijft de legere uitmun- 

tend steunen, en vernietigde op Vrij- 

dag en Zaterdag tesamen 10 vijande- 

lijke vlegtu'gsn, zonder zelve verliezen 

te lijden. 

Io Albani& werden twee vijandelijke 
aanvallen afgeslageo. 

Te Cairo wordt verklaard, dat de 

geallicerde troepen van den Olympos 

terugtrokken, voor de Duitschers dien 

berg hadden bezet. 
Ia Thessal# en West-Macedon'€ is 

de geallieerde linie evenmin gebroken. 

Eisch tot overgave verworpen. 

Lorden, 21 April (Reuter). Reuter 

verveemt uit Rome dat de hertog van 

Aosta den door generazl Cunningham 

gestelden eisch tot overyave verwierp. 

De strijd in Afrika. 

Lybig en Abessinis 

Van het oorlogstooneel in Lybie is 

niets van belang te melden. Ia de om- 

Britsche streken van Solloem traden 

patrouilles wederom achtief op. 

De strijd rondom D siti Ethiopig duu:t 

voort. Verder naar bet Zuiden hebben 

de Britsche troepen in alle sectoren 

bevredigenden voortgang gemaakt: zij 

biijven den vijand diet op de bielen. 

Een beden uitgegeven Duitsch com- 

muoigue heeft het over nbernieuwde 

Vijandelijke bewegingen in de richting 

van Solloem van Tobroek uit, onder- 

steund door tanks”. 

De strijd bij Tobroek. 

Uit Tobroek wordt gemeld, dat ia 

het gebied van deze stad 33 vijaode- 

lijke tanks werden vernietigd. 

Het aantal Duitsche gevangener be- 

draagt thans omstreeks 1500. 

Tobroek houdt krachtig stand en het 

leven bionen deze vesting gaat normaal 

voort, 

Onder bondgenooten .,.. 

New York, 21 April (Reuter). 

D2 oorlogscorrespondert van de »New 

York Herald Tribuoe” meldt uit Cairo 

dat de Duitsche tanks voor Tobroek 

op de Italianen vuurdeo. 

In de lucht. 

Cairb, 21 Aprii (Reuter). De R.A.F. 

deed hevige aanvallen op Tripoli en 

Benghazi. 
D- vijandelijke opmarsch is in de 

afasioopen week niet veel opgeschoten. 

D- Duitscbers hebben hun aanval!ea 

met duikbommenwerpers opgegeven, 

waarscbijolijk door gebrek aan brand- 

stof. 

    

Engeland. 

Dnitsche duikbootverliezen. 

Londen, 20 Ap i (R-uter). Duitsct- 

land heeft thans 

bste onderzeeboot-sterren verioren. 

Deze med-deeling deed A.V. Alcxan- 

der de E-rste Lord van de admuirali- 

twee van zijo drie 

teir, toen bij Zondag te Tottenham 

sprak over de .ups and dowas” van 
den strijd op den Atlantischen Oceaan. 

Schepke, de eminentz kapitein van de 
F-100, is dood, aldus deelde Alexan- 

der mede. Zija onderzeeir was onder- 
weg met de bedoe'ing zich te voegen 

bij de F-99, de commandant waarvan 

nog z00'n b roemd onderzeeboot-ka- 

pitein was: O to Kreschmer : Kretchmer 

is thans krijgsyevanger. Beide kapiteins 
»Ridderorde 

vaa de E kenblaren” gedecoreerd, de 

zija door Hitler met de 

hoogste decoratis weike Duischlard 

aan zijn onderwater-piraten toekent. 

Slechts drie onderzeeboo'kapiteins wa 

ren houder var deze onderscheiding. 

FEUILLETON 
  

  

SPAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

66) 
nEen toeo Cookie dat hoorde”, ver- 

teide Cookie op zijn gewonea zalven- 
den tovo, terwiji bij zija oogen ten 
hemel sioey, ,iiet Cookie zicn op 2'a 
pijp-siele vai en zock 2'n troost in 
gebed." j 

Gzen wonder dat deze buitengewo- 
ne bandeiwijze van Cookie de aandacht 
trok vas den iumiudels weer ootwaak- 

teu Cuthbert Vanse en 't trio parapluie's, 
dac juist van hua ondeizoekingstocot 
teruykwam. Nadat hij vijf micuten 

lang met ges oten oogen en gevouwen 
haodeo het kruisvuur van vragen over 
zija ooschuld:g hoofd had laten heen- 
gaan, goosde Cookie zija bom, door 
heei gewicatig en largzaam te vrayeo: 

nls der op 't ellani cenoorlyk hout 
v'r doodkis, Mistah Vane?” 

Met 'c gevotg, dat tante Jane, die 
deze lugubere vraag onmiddeilijk met   

Zoowel Scbepke als Kretchmer heb- 

ben indertijd in bijeeokomsten van re- 

den onderzeeboot-dienst 

opwekkende toespraken gehouden, en 

ik geloof nizt” — aldus Alexander — 

dat ,nieuws van dit soort erg bemoe- 

Cruten voor 

digend zal zijv voor de recruten.” 

Kretchmer stond in Duitschland be- 

kend en werd er verbeerlijkt als ,De 

Wolf van den Atlantischen Oceaan”. 

Vaa 

bij het hoogste record van tot zinken 

alle onderzeebootkapiteins had 

gebrachte vaartuigen. 

Alexander 
dat bijoa 2'/, millioen tons aan vij- 

buit gemaakt. 

hopelooze positie 

ziokeo 

maakte voorts bekend, 

andelijke schepen is 
vernietigd, of in 

door de cigen bemanning tot 
is gebracbt. De last van den strijd op 

den Atlantischen z00wel 

verschrikkelijk als zwaar, maar geen 

Oceaan is 

dag en geen nacht is er eenige ver- 

slappiog geweest in voortzetting van 

den strijd. 

»Deze strijd heeft zija ,ups and 

downs", maar ik verzeker U, dat noch 

mijn afwerigheid verbond, een gil gaf 
en in de armen van Mr. Tubbs viel. 
Ik h-b 't verbaal van Cuthbert Vane, 
en ik moet zeggen, dat ik bijzonder 
onaanjenaam getroffen was door bet 
gemak, waarmee mija tante, volgens 
't zegyeo van het bij. juistin de armeo 
van Mr. Tubbs gevalien was—jz kreeg 
z00 den iodruk, alsof ze door veel 
oefening er een zekere handigheid in 
gekregen had. Biijkbaar bad Mr. Tubbs, 
door 't plotselinge van des aanval, 
of liever—toeval—een weinig moeite 
gehad om zijn evenwicht te bewaren, 
betgeen met 't oog op 't figuur van 
tantz Jane, dat op zijo zacbtst gespro- 
kes ,goed gevula” genoemd kan wor- 
don, niet te verwonderen is, te meer, 

daar Mr. Tubbs meer op intelligentie 
dan op spierkracbt kav bogeo. Violet 
was de eenige, die merkwaardig kaim 
gebleven was ze had getracht tante 
Jane motd ia te spreken door te zeg- 
ger, dat alles voor ons bestwil wa., 
wat er ook mocht gebeuren. 

n»Arme Violet”, zeide ik medelijdeo. 
»Wat een teleurstellag voor baar, dat 
?t ten siotte niet gebeurd is.” 

Ik zag dat 
plotseling begon te blozen. Hij zat 
naast de bangmat, waarin ik lag: z00- 
yenaamd Om tot rUst te komen. 
Jane had 266 ongesukkig gekeken, dat 
ik een herscellende zieke geworden 
was, alleen om baar in Vredesoaam 

"1 beeldige jongmensch' 

ante'   

  

de Duitsche onderzeesrs, noch de burok 
sche langesafstandvliegtuigen het op 

dit gebied voor het zeggen hebben” 

— aldus Alexander, . 

.Wij blijven van beide tot cischev 

en naarmate de sameowerking tusschen 

Navy en Commando Kustverdediging 

toeneemt en het aantal escorteerende 

torpedobootjagers en ,,corvettes” stijgt, 

zal die tol grooter worden, tot de 

slag om den Atlantischen Oceaan ge- 

wonnen zal zijn.” 

De Eesste Lord zeide voorts: ,, Wij 

moeten blijven vechten, arbeiden en 

strijdeo om iets terug te krijgen van 

de escorte-positie, welke wij in den 

vorigeo oorlog innamen, toen we niet 

allkko werkten, als eenige vloot, doch 

over 5 geallicerde vioten en dus over 
5 maat z00veel torpedobootjagers be- 

schikteo. 

Het meest verbazingwekkend is het, 

dat de Vloot de ,,lifeline” opengehou- 

den heeft. Onlangs meldden wij, dat 

wij vele krijgsgevangenen hadden ge- 

maakt onder vijandelijke du'kbootbe- 

manningeu, doch nog veel meer Duitsch 

duikbootpersoneel ligt op den bodem 

van den Oceaan. Ik kan U verzekeren, 

dat de rapporten welke door de ka- 

piteins van onze anti-duikbootvaartui- 

get aan de Admiraliteit worden uit- 
gebracbt, vrijwel altijd conservatief 

zijo.” 

Sprekende over de 10 kustwacht- 

kotters, welke Amerika naar Engeland 

zendt, zeide de Esrstz Lord: ,Gzlooft 

mij, als ik U zeg, dat dat schepen 
zijo. De meeste zijo iets grooter dan 

torpedoboo'jagers. Ik denk, dat zij 

nuttig gebruskt kuanen worden ter 

bescherming van onze convooien en 

voor de jacht op de Duirsche piraten.”" 

nk heb gemerkt”, aldus vervolgde 

Alexander ,,dat de Navy thans becri- 

tiseerd wordt, omdat zij niet voorko- 

men heeft, dat Iraliaansche eno Duitscbe 

versterkingen Lyb& bereikten. Men 

gelieve echter te bedeoken. dat toen 

bet besluit eenmaal genomen was om 

Grieken'and te steunen. wij de groote 
taak moesten voibrengen van het ver- 

Voeren van veel troepen en materieel, 

hetgeen veilig is verricht, daok zij de 

Navy. Tegelijkertijd moesten wij de 

voorziening de garnizoenen in 

Lyb # ha-dhaYer. Daarenboven vernie- 
tigdeo wij nog Italiaaosche traosport- 

schepen, waarvan het totale tonnage 

tot ia de 6 cijfers loopt. Ik geloof, dat 

de regeering zich moet verontscbuldi- 

geo voor haar besluit om Griekenlznd 

te helpeo, of dat de Navy zich moet 

excuseeren voor het werk, dat zij deed.” 

van 

nDe piloten van de bommeowerpers 

van de R.A. F. slaan terug, en slaan 

hard terug. H-t blijkt duidelijke uit 

de klachten de Duitsche radio 

over de aanvallen op Berlijn, Kiel en 

Bremen dat de Duitschers het heele- 
maal niet leuk vinden.” 

Alexander 

»Wij mosteo doorgaan tot wij wionen.” 

van 

besloot met te zeggen: 

tevreden te stellen. Toen ze me z00 
ver had, was ze met en van de boe- 
ken van Miss Browse over Psycho- 
evOlutie of zoo iets dergelijks naast 
me komen Zirten, en was me daaruit 
voor gaaa lezen) totdat de aflossing 
of lever de verlossing ia den vorm 
van Cuthbert Vane kwam. 

»Maar 't zou wel gebeurd zija”, 
antwoordde de Honorable Cutbbert 
erostig, ,als Soaw er niet geweest 
was. Ik kao 't niet uitstaan, Miss Vir- 
gina, dat ikzelf buiten mededioging 
was, wat? En dugald, die zija heele 
leven niets anders dan razend.moedige 
lingen gedaan heeit, krijgt warempel 
weer een kans, tecwiji ik door die 
'Ongelukkige cocosbotenmeik aan 'tsia- 
pep was. 't Is zuur, 't is verduiveld 
zuur. Ik wou.,. dat ik 't maar ge- 
Weest was". 

Al was zijo toespraak niet bepaald 
"welsprekend te noemen,—de manier, 
waarop hij me bij die laatste woorden 
'aankeek, was welsprekend genoeg, 
Teide me zelfs te veel. Ik schrok zoo, 
dat ik met een kleur als vuur io.mijo 
bangmwat overeind ging zitten. 

»O!” zeide ik in 'twilde weg. ., Was 
dat viet... Ja, ik geloof zeker, datde 
gong z002ven gegaan is." 

En gelukkig, als aotwoord op mijo 
stille smeekbede, kiock plotseling het 
sonore »klipgklang” van Cookie's gong, 
door de middagstilte van ons eiland.   

murmanatas: 

  

  

Weerbare mijaenveger. 

Londen, 21 April (Reuter). In het 

heden door de admiraliteit uitgegeven 

communigu& wordr verteid hoe- een 

Britsche mijnenveger 2 Duitsche vlieg- 

tuigen veroield heeft zooder zelf scha- 

de te bekomen of verliezen te lijden. 

Een mijoenveger-bas's werd aange- 
vallen door 4 Masserschmitts-110. Een 

ervan ontp ofte, padat bij een voltref- 

fer gekregen had. Een tweede Mes- 

serschmitt werd hevig getroffen en 

maakte een halve ,,loop” alvorens de 

piloot erin slaagde ten dele de coo- 

trdle over het toestel te herwinnen. 

Het vliegtuig vloog in brand en groo- 

testukken vieleo ervanaf. Het toestel 

trachtte de Briteschbe kust te bereiken, 

doch faalde en viel in zee. 

Vijandelijke tankboot gezonken, 

Londen, 21 April (Reuter).' Her 

communigu€ van de admiraliteit meldt, 

dat vijandelijke 

tanker door deo duitboot ,, Tetrarch” 

is tot zinken gebracht. 

ecen zwaar geladen 

De Britsche luchtaanvallen 

West-Duitschland en 
Invalshavens 

Londen, 21 April (Reuter). De 

R.A. F. viel in den afgeloopen vacht 
doelen in West-Duitschland ea de in- 

valshavens aao. 

De Duitsche radio erkent de aan- 

vallen op het eerstgencemde object. 

Keulen. Dusseldorf, Aken 

Londen, 21 April (Reuter). Geduren- 

de den afgeloopen nacht werden Keu- 

len, Dusseldorf en Aken door de R.A.F. 

gebombardeerd. 

Bijzonderheden 

Londen, 21 April (Rtr). De Royal 

Air Force heeft volgens het heden door 

het ministeriz van Luchtvaart uitgege- 

ve9n communigu€, een aantal objecten 

in Duitschlacd en bet door de Duit- 

schers bezette gebied aangevallen, 

Groote branden worden gezien, toen 

de bommenwerpers Keulen aanvielen, 

ofschoon het slecht weer was en de 

resultaten moeilijk waarte nemen wa- 

ren. 
Andere vliegtuigen bombardeerden 

objecten te Dusseldorf en Aken en 
verscheidene vliegvelden in Duitschland 

en het bezette gebied. Ook de olie- 

opslagplaatsen te Rotterdam en de 

havenwerken te Duiokerken en Oster- 

de waren gebombardeerd. 

3 Vliegtuigeo worden vermist. 

Vliegtuigen van het kustcommando 

vielec in den afgeloopen nacht de ha- 

venwerken van Brestaan. Losbartingea 

werden gezien op de kaden en nabij 
het droogdok. Ook een vliegveld nabij 

Casn werd gebombardeerd. 

Zondag gingen de vliegtuigen voort 

met het opzoeken en aanvallen van 

kustvaartuigen ter hoogte van de Ne- 

derlandsche en de Noorsche kust. E-o 

zwaar geladen voorraadschip van on- 

geveer 3.000 tons werd ter boogte van 

HOOFDSTUK X. 

De vondst van Crusob en mi). 

Toen ik, na die emotie-rijke oogeo- 
blikken in de boot, Dugald Shaw 
weer in cen doodgewone cmgeving, 
's middags aan tafel, terugrag, kreey 
ik plotseling zulk ecen onbegrijpelijk, 
ongemotiveerd gevoel van verlegen- 
beid, dat ik met mijo figuur geen raad 
wist. Met de gauchberie vao een kost- 
schoolkind van een jaar of zestien, zat 
ik de eerste minuut of vijf op mijn 
bord te kijken, zonder mijn oogen te 
durven opslaan. 

Begrijpelijkerwijs was de episode: in 
de grot eemgoede aaoleiding voor 
Mr. Tubbs, om aan tafel een soelvuur 
van geestigheden op ovs te opeveo. 
Onder anderen gaf bij Mr. Sbaw den 
raad, om zich in 't vervolg voor Nep- 
tunus in acbt te nemeo, Want natuur- 
ljk zou de zeegod de eerste de beste 
getlegenbeid aangrijpen, om'zich over 
den roof van zuik een schovoe proci 
te wreken. Ik trachrte zijo dicbterlijk 
vtrat cen weinig te dooven door de 
opmerking, dat volgeos mij viet Nep- 
tunus, maar de haaien beroofd waren: 
maar daar baaien niets met de Griek- 
sche mytbologie hebben uit 'te staaon, 
gelukte het me niet, om hem van zija 
onderwerp af te brengen. Met een 
bilik op taste Jane ging hj door, zon:- 
der op mija onderbreking te letten, 

de Noorsche kust getroffen: toem de 

vliegtuigen vertrokkeo, verkeerde het: 

in zinkenden toestand. 
Bij deze operatiesis geen-enkel viieg- 

tuig vermist. 

Resultaat van afweervuur 

Londeo, 21 April (Reuter). Het 

lucbtafweergeschut van het Britsche 

leger heeft thans sedert het bengin van 

den oorlog meer dan 1000 vliegtuigen 

“vernield. De jongste successen in het 

Midden-Oosten, in het bijzonder met 

betrekking: tot. Duitscbe "vliegtutges,: 

hebben het totaal over de 1000 ge- 

bracht. 

Boven de Britsche eilanden ziju 500 

Vliegtuigen vernield en ia het Midden- 

Oosten en boven Malta ongeveer even- 

veel, 

De meeste kanonuiers, die voor deze 

successen gezorgd hebben, zijn — naar 

te Londen vernomen word — aljen of 

bijoa allen eerst sedert September 1939 

geoefend, 

Het totaal vertegeowoordigt uitslui- 

teod al da:gene, wat met zekerheid 

bekend is. 

Roemenit. 

Opzienbarende arrestatie. 

Loodeo, 21 April (Reuter). Volgens 

Duitsche bron werd te Boekarest groote 

sensatie veroorzaakt door de arrestatie 

van majoor Theodorescu van dea 
vroegeren Rosmeenschen generalen 

staf. Hij wordt beschuldigd van critiek 

Op generaal Antonescu, 

Wordt Antonescu opstandig? 

Londen, 21 April (Reuter). Volgens 

iolichtingeo, ontvangen door den cor- 

respondent te Istaoboel van het Vrije 

Fraosche "AFI," 

hebben heftige tooneeleo plaats gebad 

tusschen Aotonescu en den Duitschen 

gezand Voo Killinger als gevolg van 

den toenemenden druk der nazi's met 

de bedoeling. Roemenit tot een meer 
actieve ,sameowerking” met Duit- 

schland te brengen. 
Gemeld wordt, dat de Duitschers 

de complete contrdle van de Roet 

meenscbe post-, telegraaf- en apoor- 

wegdiensten eischen en vrijwel de 

algeheele demobilisatie van het Roe- 

meensche leger, onder bedreiging met 

cen beroprichting 

nieuwsayentschap 

vas de IJzeren 

Garde, als Aotonescu pietzou toegeven. 

De correspoodent meldt, dat Horia 

Sima eo andere leiders van de IJzerea 

Garde tegea Antonescu in reserve 

gebouden worden. Het bloedige straat- 
gevecht, dat verleden week te Boek- 

arest beeft plaats gebad, wordt toe- 

geschreveo aan Duitsche machinaties, 

Antonescu heeft toegegeven op he- 

suk van de contrdle der postverbio- 

diageo tusschen Roemeni8 en Turkije, 
doch hij houdt zich staande tegenover 

de andere eischen. Zija troefkaart is 

het leger, dat og altiid 75000 man 

telt en grootendeels geconcentreerd 

blijft aan de greos vad Transsylvanni& 
tegenover Hongarije. 

dat, als Mr. Shaw niet 200: snel ia- 
gegrepen bad, Neptunus met.zija drie- 
poot hem zeker v66r geweest z0u zijo, 

»O... driepoot, Mr. Tubbs?” 
vroeg ik onschukdig. 

nja zeker”, antwoordde bij, viet in 
"t minst uit het veid geslagen. ,,Die 
onderstellen van camera's zijo er near 
genoemd, dat. weet u toch wel? Maar 
natuurlijk stak onze vrieod ult Schotland 
een spaak in zijn wiel. Drommels jam- 
mer dat de Hovorable Bertie te diep 
in 't giaasje bad gekeken. Wat 200 
bij een goed figuur geslagaen hebben 
als-redder. in den noed!.Maar-als een 
eChte "vrouw, z00 wispelturig: als 't 
@aar zijo ken, ia Rortuoa z00 dom 
geweest om den ouwen heer aan dea 
overkant ervoor uit te pikken.”   Wordt vervolgd. 
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