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10 Mei. 

Te Kediri zal een parade worden 

gehouden door V.O.C. 'ers en Stads- 

wacht, met verwijzing naar de circu- 

laire van den Directeur van O. en E, 

die hierop betrekking heeft, zullen de 

openbare 

voor W.- Lager en mulo-onderwijs tot 

9 u. V.M. gesloten zijn, teneinde de 

respectievelijike leerlingen ia de ge- 

legeoheid te stellen, 

Show bij te wonen. 

en gesubsidieerde schol-n 

deze militaire 

Klein-ambtenaarsexamen, 

Voor belangstellenden wordt hierbij 

medegedeeld, dat ioschrijving van deel- 

name aan genoemd examen den 30sten 

dezer zal siuiten, De inschrijving 

dient scbriftelijk, gericht te worden 

aan den lospecteur van W.L.O. van 

het 4de ressort te Malang, met inslui- 
ting van bet regu van het gestorte 

examengeld. 

De stadswacht, 

Maandag 21 April des middags om 

4.30 uur had in het gebouw van de 

gouvernements-muloschool een korte 

plecbtigheid plaats, waarbij aan de 

leden van de Kedrische stadswacht, die 

gedurende drie weken een kaderoplei- 

ding hebben gevolgd, de distinctieven 

werden uitgereikt. Op enkele uitzon- 

deringen na, werden allen bevorderd tot 

sergeant of tot brigadier. 

De regent en de burgemeester wa- 

ren als vertegenwoordigers van het 

Comit€ stadswacht Kediri aanwezig bij 

de uitreikirg. De commandant var de 

stadswachbrt, reserve-luitenant Duyndam, 

sprak zijn maonen toej spr. bedankte 

het beroepskader en het kader van het 

V.O.C, dat zicdh met den grootsten 

jver van zijo taak heeft gekweten, gaf 

zijo weardeering te kennen voor den 

goeden wil en de plichtsbetracbting 

van hen, die aan de opleidiny hebben 

deelgenomen en wees op de groote 

verantwoordelijkheid, die zij als kader 

tegenover hun marschappen te dragen 

krijgeo. Spr. memoreerde io het bijzon- 

der drie administrateurs van bergcu!- 

tuurondernemingen, die deze opleiding 

eveneens gevolgd hebben, hoewel zij 

tevoren wisten, dat zij niet voor een 

asaomerking konden 

komen, doch die zich toch wenschten 

te bekwamen voor een taak, die hen 
weldra wacht. 

bevordering in 

Bj het overhandigen van de distioc- 
tieven sprak commandant Duyndam de 

nieuwe sergeants en brigadiers allen 

nog afzonderlijk toe met eenige woor- 

den van waardeerirg eo/ of aaosporing. 

Defd. burgermeester, die vervolgens 
als voorzitter van het stadswacht-comit& 

het woord voerde, verklaarke hoogst 

tevreden te zija over de bebaalde re- 

sultaten, 

Spr. zeide — mede namens den re- 

geot sprekende — dat hij anderbalve 

maand geleden, toen het comit€ werd 
opgericht, niet had gedacht, dat reeds 

100 spoedig met zooveel succes het 

cerste kader zou kunnen worden af- 

geleverd, Spr. richtte woordenvan hul- 

de tot den commandant, bet beroeps -   
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VRIJDAG 25 APRIL 1941 

kader, het kader vaobet V. O, C., dat 

tevens zijn medewerking verleende, en 

bedankte 

trachting. 

Na afloop van de plechtigheid, werd 

een groepsfoto gemaakt van bet nieu- 

we kader met den regent, den burge- 

meester en den commandant in het 

middeo. Hierop volgde een marsch vaar 

de residentswoning, alwaar de resident 

den troep inspecteerde met eenige 

krachtige woorden de mannen huldigde 

ea zijn verwachting uitsprak, dat zij, als 

het oogenblik zou komer, Kediri zou- 

den weten te verdedigen ! 

allea voor hun plichtsbe- 

Na bet defile keerde de troep weer 

terug, 

Ec wordt met groote voortvarend: 

heid aan de opleidingen de geoefend- 

heid van de leden van de stadswacht 

gewerkt, Over het gen tot nu toe in 
een korteo tijd bereikt is, hoorden wij 

slechts met woorden van de grootste 

waardeering spreken | 

Hbt terrein van actie van de Kedi- 

rische stadswacbt strekt zich uit tot 

een afstand van 10 km. rondom de 

kotta. Zooals men weet, zal er voor- 

de witrusting van de stadswacht onge 

veer f 75.000, — bijeengebracht moeten 

wordeo. Een dergelijk bedrag is noo- 
dig voor een gemotoriseerde compag- 

nie, bebalve de kostea van bewape- 

ning, welke de regeering voor haar 

rekening neemt. Ben gemotoriseerde 

compagonie bestaat uit gepantserde over- 

valwagens, gepantserde wagens voor 

het vervoer van de troepen, een com- 

mando-wagen met mitrailleurs en radio, 

meerdere solo-en zijspao-motoren enz. 

enz. 
Er is bereids een behoorlijk bedrag 

voor de stadswacht ingezameld, doch 

om de benoodigde f 75.000,— bijeen 

te krijgen, zullen alle krachten moeten 

worden ingespannen. Wij vernemen, 

dat er binnenkort weer een feestavond 

in de kaboepaten zal worden georga- 

niseerd voor dit goede doel. 

De Koninklijke Nederl. Ind, 

Motor Club. 

Van de K.N.I. M.C, mochten weg 

het 35ste Jaarverslag ontvangen, weik 

verslag is samengevat in een keurig 

togeborden boekdeel van Ca. 80 pag. 

druks exclusief de bijgewerkte tabel!en 

van wegkebakening (aanvulllng, ver- 

oieuwing, eoz.) 

De inhoud van dit werkis hetlezen 

alleszios waard, men komt onder den 

indruk van het intensieve werk en de 

propaganda, van het ,leven esstreven” 

van onze motorclub, die eenig is ia 

wezen, op deze schoone eilanden, 

Dit stuk Nederland, dat wij Indie 

noemen, geeft ons z00 veel natuur- 

schoon te zien, dat wij thans z00 mak- 

kelijk kunnen bereikeo, mede dank zij 

de overal voorkomende wegwijzers van 

de K.N.I. M.C., dat wij ons dikwyls 

moeten schamen, dat er nog zoovele 

mprofiteers” niet-leden op Indit's bo- 

dem in huooe auto's of motorfietsen 

durven rondrijden, 

For shame! 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 26 April 

Warner Bros Subliem Meesterwerk 

THEY DRIVE BY NIGHT" 

(Verborgen Furie)   

met de beroemde sterren George Raft 

— Aon Sherida 

— Ida Lupino e.v.a, artisten van naam. 

— Humphrey Bogart 

Hier is de meest ongewose film van 

het seizoen - met de opvallendste rol- 

bezetting van het jaar ! 

Film-amusement vol ongekerde actie 

en spanning, welke U g 

verlaten - grimmige tumor, zoo vslko- 

dit 

  

oogenblik 

men passend bij melodramatisch 

verbaal !! 

»Het Motorverkeer” bet orgaan van 

de K. N.I.M.C. 5 Maart 1941 

schrijft filmwerk het 

Ondervolgende : Het is niet dikwijls, 

dat een film gebaseerd is op het 

onderwerp van vrachtauto's, doch nu 

door Waroer 

van 

over dit uniek 

  

  er een dergelijke film 

Bros, in Indi& wordt vertoond, willen 

we er gaarne enkele woorden aan 
wijden. Door deze film krijgt men een 

goed idee van het enorwe vrachtver- 

keer met trucks op de Amerikaansche 

wegen, op het 

dat door bet 

voldoende slaap ook gevaarlijk wordt. 

Over de onafzienbare bergketens crek- 

ken de 

met aanhangwagens, over bellingea en 

langs ravijoen van het Zuideo naar 

afmwattende berocp, 

Cbronisch gemis aan 

zwaarbeladen reuzenauto's 

bet Noorden, van het Westen naar 

het Oosten, over -honderden mijlen 

afstaod ..... een enorm transportbe- 

drijf dat dag ea nacht doorwerkt. De 

Chaulfeurs 
machines gelijk, het zware leven ware 

te houden indien zij zich 

voortdurend rekenschap moesten geven 

op den weg, d.w.z. bewust rekenschap 

geven, Zij voelen als het ware het 

worden  langzamerhand 

niet vol 

gevaar eo reageeren machinaal . . .. 

totdat op een kwaden dag vermoeid- 

heid bun overmantco.... dan tuioelt 

z00'0 vrachtauto cen ravija in, of 

rijdt een ander te pletter 

Gespeeld door Gzorge Raft en Hum- 

pbrey Bogart, als de twee gebroeders 

die dit 
bestaan leiden, deze flm tot 

En van de we zouden 

haast zeggen docuwentaire opvame uit 

de hedendaagsche yeschiedenis 

het autoverkeer, 

Z66 schrijft mes slechts van een 

groote film, 

MAXIM THEATER. 

Nog heden t/m Zondag 27 April 

Usiversal's geheim:isnig en sersa- 

tioneel filmwerk 

THE MUMNY'S HAND” 

met uitstekende krichten, als Dick 

Foran—Peggy Moran— Wallace Ford 

ea. sterren. 

Een ongewoon spannende film, 
waarin de buivering w kkende avonturen 
worden weergege van een 3000 
jaar oude Mummir, welke tot leven 
kwam en rondwaaru? in het praalgraf 

Privses om baar 

voertuig 

zenuwsloopend vrachtrijders- 

behoort 

interessante, 

van 

eener Egyptische 
laatste rustplaats tegen vreemde in- 
dringers te beschermen ! 

Oodaoks waarsc:uwiogen van in- 
gewijden, die het vreeselijke geheim 
van de graftombe kenden, waagden 
enkele stoutmoedige onderzoekers zich 
io de Egyptiscbe woestijn om er paar 

te zoeken. 

Zij vondeo, wat zij zochten en.... 
beleefden daar de vreeselijkste en 
vreemdste avonturen vao hun leven! 

Vol geheimzinnigheid . . . .. , vol 

actie ea spanning .... vol dramatische 
gebeurtenissen . . . . ! 

Kortom: een Griezelfilm, zooals 
nog nimmer op bet witte doek gebracht ! 

Politie - rapport. 

D. T. H., wonende Klentengstraat 

aangifte middels 

braak, van 28 meter kan tenoen 

doet van diefstal, 

ter 

waarde van f 8, —. 

Door de politie werden aangehouden 
de personen van T. eo D', beiden wo- 

ser 
ba ken 

nende Tempelwetan (Lotjerer), 

dacht van diefstal 

onbewerkt 
vas 11 sr. 

djatihout ter waard» van 

f9,— ten nadeele van het Boschwezen 
te Ngandjoek. 

R.A. W., wonende S:mampir doet 

aangilte van diefstal, middels braak, 

van lijfgoederen ter gezamenlijke waar- 

de van f 17,20. 

Door de politie werd aangehouden 

de persoon van S., wonende Bandar- 

lor, verdacht van verduistering van 
lijfgoederen ter gezamenlijke waarde 
van f8,78 ten nadeele van I., wonende 

Bandarlor. 

D., wonende Semampir doet aanyif- 

te van diefstal, middels ondergraving, 

van lijfgoederen ter gezamenlijke waar- 

de van f 2,34. 

S., wonende Klengtengstraat doet 

aargifte van oplichting van een rijwiel 

ter waarde van f 20,- gepleegd door 
een nog onbekende Chinees. 

Tegen K., 
P.V. opgemaakt, terzake lichte mishan- 

wonende Pandean werd 

deling van S. B. wonende Banjakan. 

M., wonende Djamsaren doet aan- 

gifte van diefstal, middels ordergraving, 

ljfgoederen tezamenlijke waarde 

van (1,35 

van 

R.A. W. wonende 

doet aangifte van lichte oplichting van 

Kampoenpd- lem 

zijsttoteen bedrag van f 1,75 geplzegd 

door haar gewezen bediende genaamd 
T., wonende Bodoltjikar (Ngadiloewib) 

Abonnements 

  

  

(1. per plaatsing 
advertentie gereduceerd -ariei. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaargang 

Amerika's hulp 
»zichtbaar.“ 
  

Spiegelgevecht tusschen Hur- 
ricane en Tomahawk. 

  

30 Types Amerikaansche 

vliegtuigen 

Londen, Woensdag 12 Febr 

De stroom van Amerikaansch oor- 
logsmateriaal begint thans merkbaar 
te worden. 

  

Het aantal Amerikaan- 
sche vliegtuigen, dat bier aankomt 
neemt snel toe. Gevecht 

bommenwerpers en vlieg 

  

den bier in toenemende mate    
vangen, en naar de bases gez 
waar zij iv gebruik genomen wor- 
den, aldus een bijz. medew. van bet 
N.v.D. 

Dezer dagen zija cenige E 

  

    kijkj 
te gaan nemen op een vliegveld, waar 

journalisten ian staat gesteld e 

nieuwe Amerikaansche 
gebruik 
Amerikaansch gevechtsvliegtuig in ac- 

vliegtuigen ia 

zija geromen. Zij konden 'n 

tie zien, proefvluchten met allerlei soor- 

ten Amerikaansche machines aanschou- 

wen, en een kijkjs nemen in de werk- 
plaatsen, waar de Amerikaanscbe toe- 

stellen gevechtsklaar worden gemaakt. 

  

Tot nog toe zijn bier bet meest Cur- 

tiss P 40 gevechtsvliegtuigen ootvan- 

gen. die door de Britsche vliegers ,,To- 

      

» genoemd. 
ia zulken getale ont- 

e meest optimisti- 

  

»gers ervan opkeken 

  

vliegveld, dat de journalis- 

  

ten bezochter, zagen 

  

aroot aan- 
tal geweldige kisten terwijl ia     

   

  

de montagezalen hee 

tuigeo gevechtsklaar werd 

De Curtiss 1 

in twee kisten 

  

d#mahawk wo 

Ia de 

lage met den motor reeds gemonteerd 

ss An 

VENDU- & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 

J.G.W, DEKKERS — KEDIRI - Telefoon 250 
  

Emballeeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Handel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 

  

   

  

   

                  

   

van JAVA 

ia 5 kleurendruk 

op Schaal 1: 500.000 

waarin opgenomen:      
  

  

op stevig ivoorcarton 

met Cartonnen omslag ep» linnen rug. 

alle berijidbare wegen 

Kilometerafstanden van plaats tot plaats 
Hoofd-Afstandstabel voor grootere afstanden 
Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 
Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 
Pasanggrahans en vele aanwijzingen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

Meubelmakeri) 
Agentschap 

Java Koelkasten 

  

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

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA 

1 3.25. 
en BALI 

in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, ca 

—eif



   

@ 

— RICHE TAFA TER — 
No, Heden 

Warner Bros Suh'iem mees'rweerk 

sTHEY DRIVE BY NIGHT". v.voroen Fun. 
Mer ge » roemue sterren CEORUE RAFT —ANN SHERIDAN—HUMPHREY BOGART e.a. beken- 

de splers. Zi-hier de meest ongewone film van het selesai met de opval:endste roibezetting van betjaar !! 
Film Amusement vol ongekerde actie en sparrino 
Karin idebah ve verwijzen wij U naar ,HET MOTORVERKEER" het orgaan van de K. N.I. M.C. vao 

5 Msart U h-t versiag over deze film kune lezen. 

  

c. Morgenavond. 

W arin 
I Aa E N GROOTE FILM. die Vooral H.H Automobilisten oiet mogeo missen |! 
Att ti 1 als Speci:le Attracte Vooraf! 

entie. Het Nieuwste Actueele Were'dnieuws! 

n
a
 

N.B.! Zaterdagmiddag 4.30 u. Extra Voorstelling! 

Zc1dag 27 en Maandag 28 April. 
Gong's uitstekende Esa seh rnductie 

BROWN ON RESOLUTION“. 29 
Een film, die U vao bengin tot het einde 19 voortdurende spanning zal houden. 

Komt dit zien!! 

MAXIM THEATER 
Vanaf Heden 25 t/m Zondag 27 Apri!. 

Uiverzal's geheimzin-ia en sars rio el himwerk 

sIHE MUMMY'S HAND”. 
M-t D CK FORN -- PEGGY MORAN — WALLACE FORD e.a. goede krachten. Een fiim, vo' ge- 

  

  

    
      

V 
2 

himzi nigheis, vol dramatische yebeurtenissen, vol ecue en spannirg! 
E- ongewoor spannende flm, waarin de hu'veringwekkende avonturen worden weergegeveu van een 

3000 jsar oude mummie, die tot leven kwam en rondwaarde in het praalgraf eener Egyptische P:inses om 
aar laarste rustpaats tegen vreemde indringers te beschermen, & 

Korrom, sen arieze film zooals rog rimmer te Kediri vertoond ! 
ATTRACTIE! Vooraf gaat: H:t ACTUEELE WERELONIEUWS! 

N. B! Zarerdasmiddag 430 u., Fxtra Voorstelling! Zondagmorgen lou. 

Maandas. 28 en Dinsdag 29 April. 

sJEEN TIONGKOK FILM. 
  

Het is 

vlisgruigen 
erin, ia dz 

interessant te 

andere de vleugels. 
zien hoe de 

worden gemortecrd 

De 

massa-productie vervaardipd, wat bet 

Curtiss Tomahawk wordt in 

voordeel heeft dat alle onderdeelen op 
Aa 

| gaat men hier in Enge- 
verschillende machines passew. den 
anderen ke 
1 lar 

  

ek ulieg- rist over GE nacht ijs, 

tuig wordt wterst rauwk-urig gecor- 

troleerd 

gsstel 
mag het 

“66 -dat het beschikbaar wordt 

vliegen. Aan 

Oorbreken, en het is 

dat 

torgpast 

voor gaahreit 

nooit 

verhsugerd te kusen opmerken, 
het syst bier wordt 

bij de n de vlie 

derwel past vj het materiaal dat het 

m dat 

    

:g uig-n wor- 

in ba 

Of-choos de 

eerste gevechismachine is, 

vden ksijat. 

Curtiss Tomabawk de 

die vrijwel 

geheel in miss i-producrie wordt ver- 

vaardiyd, en toch van eerste klasse 

kwaliteit is, kan hij raw urlijk niet ver- 

   

gsleken worden met de beste Britsche 

Sptfire. 

Dz goed- cigenschappen van de To- 

mahawk we n echter bewezen door 

een spiegelyevecbt, dat gebouden werd 

tusschen ce Tomahawk en een Haw- 

ker Hurricane. De vliegtuigen begon- 

pen den st 

paar duizeod 
slaagde er het eerst in 

ijd op een hoogte van een 

D: Hurricane 
ren positie te 

meter, 

bereiden waarin het gelegonbeid kreep 
het uur ts openen op de Tomahawk. 

: de Tomahawk 

ig, en de pi'o tdus 

pas den    
de machine geweod kon 

    

  

  

  

   

hem toch de stoutste ma- 

tha'en 20order dat hij er 

echter in siaapd: de Hurricane af te 

schudden. De Tomahawk probeerde 
van als cv nog war, maar het mocht 

rist baten. Tenslotte z0cht bij zijn bei 
in cen opwaartsche bewegirg, en in- 

derdaad zay men de Hurricane lang- 

zamerba cbterblijven. De Tomahawk 

maakt stop van Jen verkregen 
voor-prong gebruik om opeens snelaf 

   eo kwam toen in ecen aan- 

jucrie ten opzichte van de Hur- 

  

Toch sneller. 

D- Hurricane liet zich echter ook 
niet kennen, en de toeschouwers kre- 
gen een serie prach'ige staa!tj-s van 

manoeuvreeren te zien waarbij het op- 
Tomahawk toch iets snel- viel, dat da 

Isr was dan de Hurricane, zij het slechts 

eeo paar mijl per uur.   

Intusschen moet niet vergeten wor- 

den, 
hoogste snelheid ontwikkelden, 

dat beide vliegtuigen niet hun 

want 

d: Tomahawk was nog niet geheel in- 

gevlogen, en de Hurricane vloog veel 

lager dan de hoogte waarop de ma- 

chine berekend is te opereeren, zoodat 

haar prestaties piet de allerbeste wa- 

ren, die eruit te halen zijn. Toch was 

dat 

de Tomahawk niet ver achter bleefr 

bij de Hurricase, 

verwacht was. 

De Tomahawk beeft Allison- 
motor met 12 cylinders en wordt niet 

men het er algemeen over eens, 

en dat was meer dan 

een 

met lucht afgekorld, De prestaties van 

zs0'n motor blijven uiteraard achter 

bij die van een Rolls Royce M-rlin. 

motor, al is de A'lison-motor groorer. 

Dit beteekent dat de aerodynamische 
dos!mat gheid van de Tomahawk zeer 
groot is, want met zu!k een betrekke- 

'ijk misderwaardigen motor zou bet 

toeste! niet vrijwel even gorde presta- 

tiss kunnen leveren als een Hurricane. 

Vier Ziin b-wapening bestaat uit 

mitrailleurs in de vleugzls en twee 

grooter2 mitrai!leurs in de fuselage, van 

een half-inch kaliber. 

mitrailleurs vuren door het 

Deze twee zware 

veld van 

de schroef heen, en zijn met die schroef 

gesyochroniseerd door middel van een 
automatischen regelaar, die in de mees- 

te Amerikaansche vliegtuiyen wordt 

geb.uikt. 

Andere soorten. 

De journalisten konden nog andere 

Zii 

zagen de Brewster Buffalo, de Crum- 
nan G 36 A, ook wel Martlet | genoemd: 
voorts de Curtiss Mbhawk, die over- 

met de H smahawk, behalve 

dat d- motor een Wright is metlucbt- 

afkoeli g. Ok zagen zij den Doug'as 

D. B. 7 bommenwerpers, ook wel Bos- 

Amerikaarsche vlientuigen bezien. 

eenkomt 

ton genoemd. die twee Prall and Whit- 
De machine heeft 

een driewi"lig lardingsgestel. De Brit- 

ne-motoren heeft. 

sche piloten zija allen zeer te spreken 

over de Amerikaansche vliegtuigen, 

osk over de afwijkingen ervan, ver- 
gelekei met de Britsche machines. 

Als tweedz kaal-effect kwam tijdens 

het bezoek van de jourralisten een 

Vliegtuig aan met Amerikaansche en 

Britsche piloten, die reeds eenige malen 

over den Atlantischen Oceaan heen en 
weer waren geweest, om bommenwer- 

pzrs over te vliegen, 

n toraal ziju er thans 30 verscbil- 

lendz types van Amerikaansche vlieg- 
tuger io dit land, Daaronder zijo de   

Bell Airacobra's, mecstal Caribous ge- 

naamd, de Curtiss P46 een verbeterde 

uirgave van de Tomabawk, die bekend 

Kittiehawk, de Lockheed 

Lightning twee-motorige figbter, de 

Morch Amerikan Mustang, de Conso- 

Idated L berator, de Curtiss Cleveland, 

de Douglas Digby, de Martin Mary'and, 

de Martin Baltimors, de Vought Si- 

korsky Chbesapeake. de Consolidated 
Catalina, de Lockheed Ventura, er de 

Brewster Bermuda. 

staat als 

  

Oorlogschepen 

An Amerikaa sche hulp in de lucht 
Ostbreekt het dus niet. Van de 50 Ame- 

rikaansche destroyers, die aan Enge'and 

zij1 beloofd, ziin thaos de laatste cok 

al gearriveerd, en men begiot alweer te 

spreken over nicuwe zendingen op dat 

gzbied. 

Wendell Willk heeft zoojuist bij 

zija teruykeer in de Vereenigde Staten, 

weer aangedraongen op nog meer des- 

troyzrs, vijf of 

woordeo zijn hier 

tiea per maaod. Die 

uiteraard gunstig 

ag tevoren waren de 

vrachtschepen 

bekend gemaakt en die waren weer 

ongunstiger, ofschnon niet 100 ongua- 

stig als zij eenige maanden tevoren wa- 

Maar terecht hebben zich waar- 

schuwende stemmen verheveo. 

ontvangen. Den 

Britsche verliezen aan 

reo. 

Ia bet winterseizoen, dat 200 ongun- 

stig is voor operaties door onderzee- 

boten, kon men een vermindering van 

verlies aan tonnage als gevolg van 

vijandelijke torpedo's 

Britsche commentatoren wijzener echter 

verwachten. De 

op, dat nog geen opzienbarende succes- 

sen gemeld kunnen worden als gevolg 

verbetering vao de bescherming 

Daarvoor zija destro- 

yers ea nog eens destroyers noodig. 

Die kunnen echter z00 suel 
bouwd worden. 

van 

van konvooien. 

niet ge- 

Daarom is thans een aantal ,,corvet- 

io dienst geseld, kleine destroyers, 

die gemakkelijker in massa-productie 

kunnen worden gebouw. Deze kleine 

oorlogsbodems hebben bet nadeel. dat 

zj zee onbedaarlijk te 

keer kunnen gaan, 266. dat zelfs ge- 

harde zeelieden er groen en geel van 

tea” 

in woeligen 

worden Een journalist is eens met z00'n 

corvet meegercisd, en als gweldige 

triomf werd vermeld, dat hij de eenige 

aan boord was, die niet zeeziek werd ! 

Langzaam maar zeker 

Langzaam maar zeker zal echter ook 

op dat gebied hetgevaar van de Duit- 

sche bedreigirg de tanden ui:getrokken 

kuonen worden. Niemand hier op dit   

eiland twijfelt eraan of Op den duur 

zal Duitscbland niet alieen bet hcofd 

kuonen worden geboden, maar zal 
Eageland de overhand kunneo verkrij- 

geo. Ni mand ontveiost zich rcbter ook 

de moeilijk: tijden, die ons nog te wach- 

ten staan. 

De van Churchill 

Wwaario optimisme vermengd wordt met 

waarschuwing, slaan dan ookhoe lan- 

redevoeringen 

ger hoe meer in. In bet begin achtte 

men hem een beetje te pessimistisch, 

waarscbijolijk als gevolg van bet feit, 

dat het groote publi.keen onverwoest- 

baar vertrouwen had in de taaibeid 

van het Engelscbe ras, terwijl Cburchill 

beter achter de schermen kon zien en 

Weteo wat er aan de uitrusting ontbrak 

om de kracht van Engeland te wapenen 

Nu die achterstand aan uitrusting in- 

gehaald is, komen zijo zieoswijze en die 

Van het groote publiek dicbter bij el- 

kaar, 

  

  

De dagen beginuen nu te lengeo. De" 
krachten van Duitsche luchtmacht met 
baar nacbtelijke bombardementen neemt 
af. Over eenigen tijd zullen de Duit- 
schers met hun voorjaars-offensief be- 
ginoen. Eveoals vorigen winter zullen 
zij niet stilgezeteo hebben. Het verschil 
is echter, dat de Enoelschen eveomin 
hebben stilgezeten. Na dev vorigen 
winter hebben de Engelschen het Duit- 
sche offensief kunnen keereo. Wij zul- 
lea zizo wat na deze winter zal gebeu- 
ren. 

  

Beteekenis der Ja- 
pansche Koopvaar- 

dijvloot. 

Toename der scheepsruimte 
in kwarteenw. 

SNELHEID EN LUXE. 

De Japansche koopvaardijvloot neemt 
een steeds in belang toenemende posi- 

  

WILT U GAAN FILMEN? 

Laat U zich dan eerst volledig 
inlichten door 

VAN WINGEN 

KEDIRI 
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tie ip, niet alleen io de Aziatische wa- 
teren, doch ook op de voornaamste 
wereldhandelsrouteo. Volgeos vele Ja: 
panners, is huo aaostaande mercantiele 

overheersching in de Pacific davook 

nog slechts een kwesties van tijd. 

De moderse Japansche handelsvloot 

is, wat betreft het ,,moderne” in cea 
voordeeliger positie dan elke andere 

koopvaardijvloot — met uitzondering 
misschien die van Japans As-partner, 

Duitschland—, omdat zij later dan de 
andere gebouwd is. In de laatste kwart- 
eeuw, doch voornamelijk in de laatste 

10 jareo, is bet bouwprogramma vast- 

gesteld in overeenstemmi g met de 
nieuwe nationale idee&o. Onder de 
macbtige scheepvaartmaatschappijen, 
z00oals de Nippon Yusen Kaisha, de 

Osaka Sbosen Kaisha, Kokusa', Kawa 

saki, Mitsui en Yamasbita, ofschoon 

nog steeds zeer machtig, is een grotien- 
de neiging ontstaan om zich meer op 

den achtergrond te houden en haar 
iodividualiteit te versmeiten in dea groo- 
ten smeltkroes een Nationale Koop- 

vaardijvloot, aldus A.C. Hardy in 

»Great Britain aod the East”. 

Japan bezit thass reeds eeo weliswaar 
nog kleine, doch stzeds groeiende, groep 
van snglle passagiers-en mai!schepen 

voor de trans-Pacific vaart. In de ko- 
mende jaren zal danook buiten kijf door 

Japan het tempo aangegeven worden 

voor het opvoeren van snelheid en 
luxeuitvoering der Pacific-schepen, ter- 

wijl de zwaarste concurreotie daarin 

tegemoet kan wordeo geziea van de 

zijde van de Ameriksasscbe Maritieme 
Commissie. 

Met dit voor oogen, kan men vei'ig 

aannemen, dat binnen de komende 25 
jaren de Pacific het strijdperk zal wor- 
den voor elkioder in snelheid en luxe 

Overtreffende schepen, welke zelfs de 

voorheen gevoemde ,,Monarchs of the 

North Atlaotic” in het niet zulleo doen 
verzinkeo. 

Vrachtschepen, 

Dan komen de vracht-chepen waar 

van Japan, in vzrhoudi :3 tot de totale- 

tonnage van zija gebeele koopvaardij- 

vloot, meer sneile vrachtvaarders heeft 

met een snelheid van meer dan 18 
kooopen ia onbeladen toestand en min- 
stens 161/, kooopin vo'le bzvrachting, 
dan eenig arder rijk. Henigen tijd geleden 

was er sprake van, dat het Japarsche 
Ministerie van Traosport van zins was 

een gesubsidieerde passagier - eo vracht- 

dienstin te stellen, die Japan zou ver- 
naam met Nieuw-Zseland en de voor- 
bindenste eilandengroepen van Oceannit 

Verder heeft de Nippon Yusen Kalsha 
kortgeleden een programma opgesteld 

voor den bouw van 28 schepen met een 
totale bruto-toinage van meer dan 

246.000 tons voor haar Orient Califor- 
ni& ea Rond-de-wereld diensten: die 

tussche Japan en de Puget Zeetogte 

en die voor de vaart op Europa. 

Snelheid is danook de domineerende 
factor in al deze plannen voor de vracht- 

vaart, daar de geschiedenis bewezen 

heeft, dat op de vieuwe route, waarop 

deze schepen pioniersdiensten verricht 
hebben, deze spoedig gevolgd worden 

door passagiersschepen met groote 

vrachtaccommodatie. Dit geldt in het 
bijzonder voor de Osaka Shosen Kaisha 
met baar ,,Rond-de-wereld” dienst, 

welke het Verre Oosten met Zuid- 
Afrika verbiodt, vao daaruit verder 
reikt tot Zuid-Amerika, waarop de thuis- 
reis aanvaard wordt via de havens van 

de Golf van Mexico, die der Pacific- 

kunst en vervolgens dwars over den 
Pacific. 

De twee nieuwste op deze lijn dienst- 
doende schepen, de ,, Argentina Maru” 

en de ,Brazil Maru", waren ontworpeo 
met het plan de wereld in 94, in stede 

van ia 105 dagen om te varen. Om 

baar ,maidentrip” moet de ,, Argentina 

Maru” naar men zegt op de reis van 
Japan naar Durban twee records voor 
passagiersschepen gebroken bebben. 

Tankschepen. 

Op het gebied van tankschepen, 
heeft Japan de wereld stof tot denken 
gegeven, daar het het eerst mogelijk- 

heden onder de oogen zag van het 
Opvoeren der snelheid dezer scheepsty- 

pen. Overal was men in 't algemeen 

van meening, dat het opvoeren van 

de snelheid van olie in bulk vervoerende 

schepen boven de Il Aa 12 knoopen   

practisch onuitvoerbaar was, tot Japaa 
het bewijs leverde, dat 18 knoopen 
bij lichte en 16 knoopen bij volle 
belading onder alle weersgesteldheden 

Diet tot de ovmogelijkhsden behoorde. 
Vele van Japan's nieuwe vaartuigen 
hebben zelfs grootere snelheden bereikt. 

Japan's olieprobleem was een zeer 

moei'ijke en vitale en d2 oplossing 

daarvan, was slechts mogelijk door 

de instelling van eea waren ,,veerdienst”” 
tusschen de Los Angeles” olievelden 

eo de marinebasis te 'Tokuyama. Om 
dit mogelijk te maken was het dria- 

gend noodzakelijk met het kleinste 

aantal schepen te werker, en werd 

het nadeel van de guantiteit goed 
gemaakt door de groote snelheid. 

Welke motieven de Marine ook aan- 
gevoerd moge hebben voor de nood- 
zakelijkheid van het bezitten eener 

groote vloot van snelle tankschepen, 

de economische factor zal daarin on- 
getwijfeld in hooge mate een belangrijke 

rol hebben gespeeld. Buitendien dient 

men ook nog aandacht te besteden aan 

de enorme .binnenlandsche” scheep- 
vaart, waarbij men gebruik maakt van 

gemiddeld-snelle vrachtstoomers. Het 

passagiers - en touristeoverkeer op en 

over de beroemde Binven - Zee beeft 
de onwikkeling tot stand gebracht van 

een ander, specifkek Japansch vaartuie, 

nl.een klein, doch zeer snel passagiers- 

scbip dat alle baveos dier zee aando-t. 

Japan was ook de eerste die de 

vourdeelen van kleine, door oliemotoren 

gedreveo kustvaarders waardeerde. Dit 

rijk bezit momenteel dan ook sommige 

der grootste motortrawlers ter wereld, 

welke geregeld den Pacific oversteken 

Mexicaansche wateren naar 
te visschen. De constante 

vloot dezzr 

om is de 

garnalen 

aaowezigheid van een 
scheepjes ir wateren, welke de ter- 
ritoriale belangen der Vereenigde 
Statea z00 nabij komer, hebben van- 

zelfsprekeod hun terugslag gebad op 

bepaalde kringen in Wasbingtor. 

Beteekenis van scheepsruimte. 

Uit he: vorenvermeldde va't dan ook 
ook op te maker, dat wat oogenschijr- 

lijk op sormale, vredeliever de expan- 

siemaatregelen liikt, door Japans toe- 

treden tot de Rome- Berlijo - As bet 

bezit van een koopvaardijvloot van 
groote tonnage, welke onmiddellijk 

dienstbaar gemaaki kan worden voor 

oorlogsdoeleinden bedenkelijke aspecten 

gecft. Wederom is Japan in verhouding 
tot zijo totale tonvage-bezit in dat 

opzicht beter voorzien dan eenig an- 
dere-- met uitzondering van de Brit- 

sche koopvaardijvloot. 

Ia verband met bet feit, dat bijna 

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 

Ooliemotore, heeft elk schip het voor- 

deel cener grootere acrieradius. Dit 

voordeel echter kan z00 niet geheel 
teniet gedaan, dan toch in elk geval 

belangrik verkleind worder, door bet 

afsoijden van Japans langgerekte ,olie- 

leiding”, welke zooals re ds vermeld, 
zich uitstrekt van Sar Pedro tot 
Tokuyama. 

Wij hebben gesproken van de grootte 

der Japansche koopvaardijvloot. Bij 

het uitbrekeo van den huidigen oorlog 

had Japan, volgens Lloyd's Register, 
meer dan 5.000.000 bruto tonnage, 

welk totaal ,,eenigszins” verschilt met 
de schamele 1.700.000 tons bi: het 
begin van den eersten Wereldoorlog. 

De toename in een 25 luttele jaren 
van 3268326 bruto tons, beteekent 
Diet misder dan een verhooging met 

193.1 Yo: 

Thass bezit Japan viet minder dan 

7.50/y van de totale stoom- en motor- 
tonnage der wereld, welk cifer een 

toename van 3.8”, aangeeft sedert 

Augustus 1914, welk cijfer wederom 

gegroeid is uit 220/, sdert het begin 

dez-r eeuw. 

Volgens Lloya's Register werden in 

1918 gedurende een twaalf maandsche 

periode, 198 vaartuigea vao 100 bruto 

tonsen hooger, te water gelaten, welke 

eea totale bruto-tonnage hadden van 

ieis miader dan 500.000 tons. Het 
volgende jaar ecbter werd dat cijfer 

gebracht op 611,883 bruto tons. Daarna 
had, evenals in alle andere landen, 
cen gestadige teruggang plaats tot het 
rampzalige jaar 1933, toen slechts 

74,290 bruto tons te water werden 

gelateo. 

Jaarversiag over 1940 van de 
K. N. IL. M, 

men schrijft ons: 

»Konden wij in ovs ve1slag over 1939 
reeds co-stateeren, dat de corlogsom- 
standigheden de waarde van de moge- 
lijkbeid zich snel tekunnen verplaais:n 
bad doeo toenemep, in 1940, toen ons 
Moederland zelf ten prooi viei aan den 
laffeo roofoverval, werd het belang 

van snelverkeer nog sterker geaccen- 
tueerd, 

De plotseling gewijzigd» consteilatie 

maakte een regelmatig nauwer persoon- 

lijk contact noodig tusscber alle declen 
van Nederlandseb-Ind:€ en baar leiden- 
de organen op Javaj de zici sel wij- 
zigende omstandiybeden ma kten het 

van het grootste belang, dat v-rp'aat- 

      

siogen met bet kortst mog like tiji:- 

verlies plaats vondeo, veelvuldige 

inspectie-reizen door Oveih-dsanbie- 
naren waren noodzakelijk. Deze fac- 
torer, gekoppeld aan het tvir, dat de 
luchtweg io bet Oosten tot dusverre 

van oorlogsgevareo vrij b'esf, schiepen 
cen sfeer, die voor luchtverkeer alleszins 

gunstig was, doch waarin tevens, mc- 

de in aanmerkiog nemende, dat touris- 

tenverkeer uiteraard geheel verdween, 
ten volle tot uiting kwam, hoe onmis- 

baar dit verkeer in de mo » staats- 
huishouding, juist ia tijden van nood, 
is en welk een onschaibars waarde het 

  

      

vooral dan zoowel i1 ecoromisch, so- 
ciaal als defensie-opzicht herfe. 

Behalve de stijgirg van 1940 t. 0.v. 
    bet voorafgaarde jaar komt dit duid - 

ljk tot uiting ir de toename, die het 

vervosr in de 2de helft van het jaar 
toonde t.0o.v. de 'ste en welke meer 
dan 60”, bedroeg. 

Passagiersvervoer. 

Het aantal passagiers op de regel- 

matige lijsen nam toe van 21.075 in 
1939 tot 27.033 in 1940. Omdat door 
cen verkeersmaatschappij d» vervoers- 

waarde van een passaygier beoordeeld 

wordt naar bet aantal kilometers, dat 
hij aflegt, gzven de verkochte pas:a- 
geers/k!lometer: een juister bzeld van 
den vooruitgang. 

In 1940 bedroeg dit aantal op bet 
Ned. Iodische ner, dus exclusief de 

I-di& - Austra'ielija 10724856 tegen 
6.416 538 in 1939, eev stijging va 6753 
door het in 1940 zo0ovee! gursiger 
vracbtvervoer stegen d» verkochte 
top/kilometers nog meer, nl. van 663.323 
iv 1939 tot 1.118 568 in 1940, een stij- 
girg van 6905. 

Ook de Ned. Indi8-Australielijn liet 
zich viet onbetuigd en toonde als ver- 
koop in 1940 4.883.044 passagiers/k.- 
lom-ters tegenover 3.622.096 in 1939 
en als tor /kilometers resp. 531.721 t.o.v. 
431.206, Daarbij dient inaanmerking g: - 
nomen te worder, dat in 1939, toen 
de eerste helfr van herjaar 2x per week 
gevlogen werd, 165 vluchten werden 
gemaakt en 104 in 1940. Bovenstaande 
cijfers leverden dan ook een gemiddel- 

de bezettingsgraad in ton/kilometers 
van 609, in 1940 « o.v. 47019 1939 

Op de Ned. Indische lijnen was de 
vooruitgang a'gem hoewel in het 
bijzonder het verkeer Java-Sumatra 
genoemd dient te worden, dat t.0.v. 
1939 verdubbelde. Deze tocname was, 
zelfs na de opening: van den tweeden 
dienst Batavia-Meda 

   

      in 
op 3 Jaruari 1940, 

BEKENOMAKING. 
In verband met de o fenirgen van 

dea Sradswacht te Kediri 

kassen van De Javasche Bark Kediri 

1941 des 

Maardags en Donderdags om 12 uur 

  

zuilen de 

met inpang van 28 April 

gesloten worder. 

Kediri, 25 Api: 1941. 
  

    

  

STENOLESSEN 
(xysteem Pitmar) 

te geveo door: 

Mevr. J. FRANKEN. 

Macjenang 18 tel. 232. 
Condities nader overeen te komen. 

Ook cursuslesssn A 4 personen. 

  

  

DAMES KAPSALON 

» ROSALIE” 

28 Kediri. 

Het beste adres 

VOOR UW: 

PERMANENT WAVE— 

WATER WAVE 

Klentengstr. 

Gediplomeerd Coiffeuse. — 

  

z00odan'g, dat besioten werd in Januari 
1941 een derden dienst Batavia-Medan 
io te stellep, 

Het totaal aantal passagiers op re- 
gelmatige lijnen, “x'ra vluchten, rond- 
vluchten tezamen bedroeg in 1940 
29.430 tegen 22.619 ir 1939. Afgelegd 
worden cp alle v'ucbten tezamen 
2.996.522 k.lometers. 

Vrachtvervoer. 

Dit vertoonde een ongekende vlucht 
en nam t.o.v. 1939 met bijra 1009/5 
toe, al. van 115.055 tot 202.439 kilo- 
gram. B halve a's gevolg van regel- 
ma'ge krantenzendingen van Batavia 
naar Bandoeny is de srijging een gevolg 
van een algeheel grooter vervoer van 
artikelen van iederen aard, waarbij 
aargeteekend zij, dat vooral het ver- 
voer van rashonden en andere leveo- 
de dieren van belang werd, niet alleen 
in Ned. Indit, maar zelfs van Austra- 
li& noar Ned. Ind:6, de Straits Ssttle- 
ments, Indo Cbina en zelfsS am. Film- 
zendingen, motoronderdecien en Jocu- 
menten namen verder naast her aloude 
blozmenvervoer een belang'ijke plaats 

    

Wordt vervolgd. 

Tn //mpmu 

Radioluisteraars, 
wordt lid van den Bond van Radioluiste- 
raars in Nederlandsch-Indie (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. 

  

  

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

27 April Madioen 9 uur v.m. 

Ds. Sikken 

Kertosono 5 uur ».m 
Ds. Sikken. 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

27 April '41 Kediri 9u, v.m. (Doop) 
Papar 4u. n.m. 

  

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

ilederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Ba'cewertistraat), 

  

Toeloer gagoeng, 
Paree 7 30 uur r.m 

Ngandjoek, ea., te 

  

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Znondaa 

  

    

te Kerisi le H. Mi Tam. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur 

te Kiita 6 yur vm le H is 

7.30 aur v. Hoogmis 
5.30 uur o.m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 6 uur n.m. 

  

TENG HONG TJIANG 

  

MEUBELMAKER 
TRANSPORT OND 

KEDIRI — Klentengsiraar 68 

  

GROOTE COmNISSIE VENDU TIE 
te hsuden op Woensdag, 7 Mei 41, 

voormiddag 9 uur 

In ons Tokogebouw, 

Hoofdstraat — Kediri 
Gzlegenbeid tot bijbrengen van goe- 
deren! 

Adres voor: “— 

Moderne en antieke meubels. 

Staalmeubels en ledikanten ver- 

chroomd of gelak 
Tweedehandsche meubeis 

Emballeeren en transporteeren 
  

een mosie tennisbaan voor Dinsdag 
Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Suelp 

f 6,— 
ersdrukkerij p.m. 

Voor Uw 

geroutineerde toekan 

meubilair en oniwerpen 
  s en cerste kwa- 

  

eubelhout 

  

t 
Zeer billiik in prijs en le 

   Voor Um vendutie gegar 
  

    
Iopakken voor alle j 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

De Kedirische Snel- 

pers Drukkerij drukt 

immers beter, neiter en 

goedkooper. 

Vraagt offerte bij de Ked. 

Snelipersdrukkerij ! 

U verbindt zich 
tot niets! 

  

  

  
        

  

    

  
    

Beveiligt U tijdig!! 

Wj leveren : 

TELEFOON No. 52. 

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

        
   



   

      

Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

STRIJD BIJ THERMOPILAE-PAS. 

  

De Britsch - Grizksche troepen verde- 
digen den pas van Thermopilae : 

vVoorpostengevecht begonnen. 
  

  

Londen, 24 Ap i! (Rsuter). In gszag- 
hebbende 

dat dz Britsche troepen in Griekenland 
kringen wordt verklaard, 

de defensiesrellingen in de streek van 
Tsermopilae vas houden. Het gerucht, 

Britsche 
»» zou 

  

dat linkerfiank opgerold 
onjuist. De 

  

of verb zijo is 
geheele linie is intact, 

Hevige aanvallen verwacht. 

Londen, 24 April (R-urer). De geal- 
licerde lini Zuiden van 
Lima. Brits 
strijd tegsn Duitsche voorhoeden op 
den T 

loopt ten 

leveren 

  

voorposten 

rmopilae - S ms vinden 

  

pas pas, 

   

     

man teyen man p'aats. 

verlisst terrein bij de 

welke door de geal- 

cde tro'pen wordt versterkt. De 

aanval is momeoteel in krac!t afgno- 

mes, doch men verwachr spoedig 

hevige aanvallen van bet geconcen- 

treerde Dwrch leyer. G-loofd wordt, 

dat de geallieerde linie sierk genoeg 
is om bet uit te boud.n. 

Gecapitulesrd leger was 

afgesneden. 

Lo den, 24 April (Reuer). Ht 
blijkt, dat de capi ulatie van het 
Grieksche Noorde'iske leger den 20sten 

r op  Albaneesch 

plaats cord, Zij bad 
terujtocht 

    grond.ebied 
slechts p'aats, 

omdat niet mogelijk was, 
daar alle routes waren afgesneden. 

Er wordt op aewezen, dat de Grieken 

zich aan de Dui schers en niet aan de 

Italianen overgaven. Voor z00ver men 

er zich bier van kan vergewissen is 

het zeer twijfelachtig of de Duirschers 

hebbeo veroverd. het eiland L-mnos 

Nog slechts achterhoedegevecht... 

Sydney, 24 April (Rsuter). ,Oodanks 

de beldhaftigheid van de Anzacs en 

de zware verliezen van den vijand is 

er geen grond voor hoop dat de srrijd 
ia Gil oland 

  

cen wending in ons 
aldus verklaarde 

   

  

   

en heden tegen- 

»Wij 

cen zeer 
zien de laatste 

  

dappere acbtnr- 

”, voegde bij hieraan toe, 

besloot met een beroep te 

    

doen om ale politieke verschsilen 

terzijde te steilen en alle beschikbare 

krachten z5odanig aan te wenden car 

een maximum - oorlogsi spanning zou 
reikr 

FEUILLETO 
SPAANSCHE BUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Woarden b 

  

Camilla Kenyon 

67) 

Op dat oosenblik maakte de oude 
heer aas den overkant een eind aa 
d» gocakoop? geesuyheden van mr. 
Tubos, door Captain Magnus tamelijk 
koriaf te vrayen, of tocit over 
"eilasd noga resuitaten hd 
ongeleverd. Zooals gewoonliik bai 
Ciptais Mag us al zija aandacht op 
't bord met eten voor zch yeconcen- 
treerdj volgens hem was 'c zonde en 
schasd» om den sijd, welken je met 
eten kon doorbrenger, met praten te 

verk osien. Bii die directe vraag schrok 
bij z00, dat bij zijr ms klerterend op 

  

  

  

zija bord liet valer: eerst storterde 
bij war, maar ra een paar oo 1enb ik- 
ken wist hij zich g-norg te bedwingen 

antwoorder, dat bij bij 

m-eg no- 
n eokele eend 

om 'e kunner 
V Taissing revo rparron-n 
mn had, 200141 bij ge 

bad kunneo schieten. 

  

  

Duitsche bedreigingen 

tegen Spanje ? 

Rudolf Hess te Madrid. 

Londen, 24 April (Reuter). Volgens 
waaroemers, Madrid zijo 
aangekomen, heeft de Duitsche diplo- 

matie opgshouden Spanje te caljolee- 

ren. Het Durtsche diplomatieke beleid 

heeft thans het 

gingen bereikt, 

die hier uit 

stadium van bedrei- 

nu de pogingen om 

de Spaansche regeering ertoe over te 

halen, een passieve houding tegenover 

een Duitsche irfi tratie met Gibraltar 

als doel aan te nemen, naar Hitlers 

smaak niet voldoende snel, resultaten 

hecft opyeleverd, 
Avsderzijds verklaren eenige waar- 

dat de Dui'sche 

van alle dieosten in Spanje z00 grondig 

is, dat slechts een kleinigheid noodig 

nemers, penetratie 

is om het gebeele bes'uur tot bet 

Teutoonsche 

De druk, die utjeoefend wordt is 

in de laatste veertien dagen duidelijk 

sys'eem om te vormen. 

geworden en zij wordt in het bijzonder 

toeg-scbreven aan de jongste berichten 

de aankom:t te Madrid van 
Hitlers afgevaardigde H-ss, die—naar 
omtren 

men zegt — stellige eischen bij zich 

heeft voor het verleenen van doortocbt 

Duitscbe troepen. 

vergaderingen van het Spaansche ka- 

aan Langdurige 

binet zijo daarop gevolgd. 

De Duitsche infiltratie. 

Zal Gibraltar over I-nd 
worden aangevallen? 

Lissabor, 24 April (Reuter). Omtrent 

de Duitscbe isfiltratie in Spanje wordt 

noy het volgende gemeld: 
Ondanks den grooten omvang van 

»wisbfull thinking and writing”, dat 

het Iberische schiereiland zoo—als het 

officieele katholieke orgaan. De No- 

vidades, het 

aan Europeesche bescbaving gebleven 

is, schijot het meerendeel der waarne- 

zegt—de laatste reserve 

mers verzoend met het feit, dat Hitlers 

weerstand zal 

biedea aan het verlokkende 

landhonger niet langer 

lokaas. 

Een broer van Von Papen, die te 

Parijs eo Ber'ijin een diplomatieke 

loopbaan gehad heeft, is onlangs door 

Lissabon gekomen en heeft—naar men 

beweert—aan vrierden verteld, dat een 
aanval op Gbraltar niet veei langer 
zal uirbliiven en dat hij te land moet 

p'sats bebben, 

Toevaliia kek ik op dat ooyeobiik 
juist naar Gookie, die met een breeden 
armzwaai een bieuw gerecht voor Mr. 
ubbs neerzette, 't Was duidelijk te 

zien da: Cookie niet wist, of hij zija 
ooren g-looven kor, hij rolde ver- 
vaar ijk met zijn ooyen en eindigde 
met Captain Magrus met een verbaasd- 
verwijtenden blik van terzijde aan te 
kijker. Hij zeide niets, ofschoon we 't 
meespreken, wanneer hij er lust toe 
voelde, van hem gewend waren, maar 
toen bij zich omdraside, om naar zijn 
kosk-, bak- en braad-ygelegenheid te- 
rug te gaar, zag ik dat bij veroat- 
waardigd zija grijzeo kruilebol schudde. 

Even heerschte er een pijnlijke srilte. 
Ik had een gevoel, alsof de geheele 
armosfeer met draadlooze stroomingen 
ge'aden was, die kris en kras dooreen 
ti pen en daardoor teikens botsten. 
Mc. Tubbs beyon tot mijn wanhoop 
voor den tweeden keer over de epi- 
sode van de gror. Hij zei dat het 
doodjimmer was, dat Mr. Shaw niet 
Paul hvette, want dan waren we Paul 
en Virginia geweest, bi-bi-hi. Tante 
Jne droeu baar steenije aan de inte- 
ressante convers-tie bij door op "t 
onderwerp door te gaan. Z» zei, dat 
z” heteen bu eng: woon aard:ge woord- 
sp-ling van Ms. Tubbs vond, te reer, 
omdat die twee jongelui ook op een 
eila d hadden gewoond, was 't niet 
2007 Ze bad het boek jaren geledeo   

Enorme aanvoer van 
Vliegtuigen. 

Looden, 23 April (Reuter). Bijna 
1000 Amerikaansche en Canadeesche 

Vliegtuigen zija aao de Royal Air For- 

ce afgeleverd en slechts &£a vliegtuig 
ging verloren tijdens een vlucht tus- 

schen Amerika en Engeland. 

Deze en andere bijzonderheden van 

de vliegtuig -productie werden door 

Lord B-averbrook, den minister voor 
de Viiegtuigproductie ia het Hooger- 
buis medegedeeld. 

Hij voegde hieraan toe: , Wij vio- 
den de Amerikaansche machines thans 
even goed als welke andere ook. Vele 
Amerikaaosche machises zijn thaos in 

gebruik ... zeer vele.” 

Lord B-averbrook bekende, dat bij 
onder dea indruk kwam, toen de eerste 
»lberator” kortgeleden in Engeland 
aaokwam. 

Het was een zeer groot vliegtuig, 

vlugger daa de ,,Stirling” en vervoer- 

de een mooie bommenlading. 
De Britsche Admrraliteit ontving de 

laatste paar dagen 95 vliegtuigen over 
zee, 355 tons aan vliegtuig-onderdee- 

len en 326 motoren, 
Ec is natuurlijk cen vertraging in 

de verscheping van dz vliegtuigen over 
zee van Amerika geweest als gevolg 
van de verliezen aan in convooi va- 
rende schepen, doch onze teleurstelling 
hierover wordt door de 
wetenschap, dat de stroom van vlieg- 
tuigen van de Vereenigde Staten snel 
toeneemt. 

opgeheven, 

De minister ontbulde, dat Sir Fce- 
derick Bacting, een Canadeesche ge- 
leerde, zija leven verloor, toen een 
bom, die bestemd was vour Eogeland 
op New-Foundland landde en daar 
cen verwoestiog aanrichtte, 

Sprekende over zij» politiek van het 
verspreideo op groote schaal van de 
fabrieken verklaarde Lord Beaverbrook, 
dat de vijandelijke bombardementeo, 
waarbij de Duitschers bewezrden enor- 
me verliezza te hcbben toegebracht 
aan vliegtuigen en de productiecapa- 
citeit hebben over het algemeen niets 
uitgericht. Ooze fabrieken lagen buiten 
het gebombardeerde gebied. 

Wij zija bier cchter niet mede te- 
vreden en streefe de Royal Ar Force 
ernaar een reserve van 200 of 300”, 
te verkrijgeo. Behalve dat de aanvoer 
uit Amerika toeneemt, is het van groot 
belang dat onze cigen productie voort- 
gaat. 

Ia Februari vervaardigden wij meer 
bommenwerpers en jachtvliegtuigen 
dan ooit tevoren. Io Maart werd een 
Dieuw record gehaald met een pro- 
ductie, die 2!) maal zoo groot was 
als in bet vonge jaar. D: produciie 
vao Msart ging het in ons program 
beoogde doel te boven, 

gelezen eo daardoor kon ze 'tzich niet 
precies meer herinnerer, te meer, daar 
zij helaas viet zulk een b-wonderens- 
waardig geheugen als Mr. Tubbs had— 
dit met cen smachteoden blik op Mr. 
Tubbs, die gevleid, glimlachend bedaok- 
te—maar dat ze zich toch meende te 
berinoerer, dat her boek heel, heel 
droevig eindigde. Ze was 't met Mr. 
Tubbs eens, dat Mr. Vane juist door 
zija sjerp er buitengewoon schilderach- 
tig uirgezien zou hebben en ze vond 
bet wel te betreuren, dat bij door 
zekere omstardigheden niet had kuo- 
ben gaan, maar dat nu alles daargela- 
ten, was bet heel aardig van Mr. Shaw 
geweest, dat hij zich dadelijk bereid 
verklaard had en ze was er van over- 
tuigd, dat ik hem werkelijk io mijo 
hart heel dankbaar was, al bad ik 
misschien door mijn gewone onraden- 
kendheid vergeten om hem beboorlijk 
te bedanken. 

Toen de conversatie op dat punt 
gekomen was, was 't iedereen wel 
langzamerband duidelijk, dat Mr. Shaw 
beel onkiesch gehandeld had, door op 
die onnadenkende manier, zonder 
iemand behoorlijk er in te kennen, me 
acbterra te gaan. A's bij gedaan had, 
z0oals het behoorde, bad hij Cuthbert 
Vane moeten gaan roepen ea hem 
b-bulpzaam moeten zijo bij het artistiek 
drapeeren van de veelbesproken sjerp, 
waarna bij dan en man   

  

De oorlog op den 
Baikan. 

Nog geen belangrijk gevecht. 

Cairo, 24 April (Reuter). Ben door 

het Britsche Algemeene Hoofikwartier 
uitgegen communiguk meldt, dat de 

Britsche troepen in Griekenland in con- 
tact zija met de Duirschers, doch geen 

belangrijk gevecht vond plaats. 

De wapenstilstands-overeenkomst 

Rome, 23 April (Reuter). De wapen- 

stilstands-overeenkomst, waarbij de 

Gcieksche legers in Epirus en in Ma- 

cedonif capituleerden, werd hedenavond 
door het Iraliaansche hoofdkwartier 

bekend gemaakt. Zij luidt : 

»Het hoofdkwartier van de Italiaac- 

sche troepen ia Albani& en bet boofd- 

kwartier van de Grieksche strijdkrach- 

ten io Griekenland aanvaarden de on- 

voorwaardelijke overgave van de Griek- 

sche strijdkrachten. Twee troepen van 

het Griekscbe leger in Epirus en in 

M cedonit zijn krijgsgevangeonen. Ge- 

zien de moed, betoond door de G.iek- 

sche troepen op het siagveld en het 

feit, dat zij hun militaire eer hoog hiel- 

deo, mogen de Grieksche officieren hun 
degens biijven dragen en huo uitrusting 

behouden. Alle Ital aansche krijgsge- 

vyangeven bionen het gebied van de 

Gcieksche legers moeteo onmiddellyk 

naar de Italiaansche troepen terug- 

keeren. De Gcieksche troepen worden 
iomiddels in concentratiekampen ver- 
zameld. 

Na betindiging van de militaire opera- 

ties op het vasteland van Griekenland 

en de eilanden in de Ionische Zee zal 
het vcaagstuk van de vrijlating van 

alle Grieksche officierenen manschap- 
pen overwog n wordeon. 

H-t Grieksche hoofdkwaitier 

maatregelen treffen, opdat de Grieksche 

detachementen onder het bevel hunner 

officieren blijven en zal alle maatre- 

gelen nemen ter uitvoering 

Capitulatie, De voorziening van de 

Grieksche gevangenenzal io bet begin 

io handen blijveo van het Grieksche 
Opperbevel. 

Wapens, al het materiaal en de 

voorraden van de Grieksche 'esers in 
Epirus es Macedon &, waaronder vlieg- 
tuigeo, vormt oorlogsbuit. 

Het Grieksche opperbevel zal on- 
middellijk alles doen om de vijandelijk- 
heden te doen betindigen, voorkomen 
dat schade wordt sangericht aan oor- 
logsmateriaal of dat zulks wordt ver- 
nietigd, en erop toezien dat alle wegen 

binven zija grondgebied oomiddellijk 
worden bersteld.” 

zal 

van de 

Zware Duitsche verliezen 

Londen, 24 April (Reuter). Te Istao- 
bozl meent men, dat Duitschland door 
den strija ia Griekenland reeds 75.000 
dooden en 200.000 gewonden verloor, 
De bevelhebber van een Duitsche ge- 
mechariseerde afdeelino, die in Roeme- 

had moeten laten haleo, die 't b.v. in 
cea tweede boot achtersa had kuonen 
gaan om betro rende schouwspel voor 
de film vast te leggen. 

Bijva bad ik al deze gedacbten 
bardop geuit, maar gelukkig wist ik 
nog 1&rde woorden binoen te houden, 
Want op die manier zou ik van Cutb- 
bert Vane een caricatuur gemaakt 
hebben en dat had bij niet aan mij 
verdiend. Maar wat tante Jane en Mr. 
Tubbs betrof—met 't meeste geroegen 
bad ik ze met hun dikke, oliedomme 
hoofden tegen elkaar geslagen, zoo 
onmeedoogend, alsof 't een paar co- 
Cosooten wareo. Niet, dat ik in 't 
duister verkeerde omtrent den gedach- 
tengang van tante Jane, weike tot deze 
buitengewoon inteliigente uiting geleid 
had. De kwestie was, dat ze, ondanks 
de zeer betreurenswaardige afdwaling 
van den Honorable Berrie, het denk- 
beeld om aan een benijdende wereld 
mwija engagement met den Hovorable 
CCuthbert Patrick Ruthmore Vane van 
High Stanton Manor, Kent, aan te 
kondigeo, nog niet had gegeveo. En 
daarom was 't niet te verwonderen, 
dat ze door zulk eeo farx pas, a's mija 
redding uit de grot door een Schot- 
scben zeeman zonder vaam of geld, 
zich door het lot stiefmoederliik be- 
bandeld voelde. 

Tersluiks keek ik naar den mar, 
wien bet armelijke bedankje gold. Zyja 

  

  
  

ni terugkeerde, verklaarde, dat zij 65”/, 
van haar gevechtskracht verloor. Hij 
verklaarde, dat zelfs de Britsche ge- 
Wonden bleven schieten. 

De geallieerde verliezen bedragen 
Volgens verklaringen van Britsche waar- 
Demers niet meer dan 1 procent van 
die der Duitschers, 

Ankara, 23 April (Reuter). Volgens 
hier ontvangen berichten moeten de 
Duitscbe verliezen in Griekenland bui- 
tengewoon zwaar zijo. Uit Bulgarije 
komende reizigers verklaren, dat de 
Duitsche soldaten in Sofia hun cogea 
Dauwelijks kunven gelooven, als zij de 
daar aankomende massa's gewonden 
zieo. 

Volgens een van de ruwe schattingen 
in Sofia over de Duitsche Verliezen, 
werden 60000 Duitschers gedood en 
cen kwart millioen gewond. Deze cij- 
ferszijv naweliiks gelootwaardig, doch 
zij kuanea wel a's aanwijzing dienen, 
dat de verliezen ernstig zijn ev boven 
elke Duitsche verwachting. 
Br is bier niets bekeod van de bezet- 
ting door de Duitschers van Lemnos 
Samothrace, waarvan melding werd 
gemaakt, doch welingelichte kringen 
acbten het waarschijolijk, dat de Duit- 
schers. zullen trachten alle Grieksche 
eilanden te veroveren, welke een verbin- 
ding vormen met den Dodekanesos, om 
zich een geschikte springplank voor 
hun luchtmacbt te verscbaffen. 

Hoewel de oorlog thans Turkije's 
kust en landgrenzen nadert, blijveo de 
Turken kalm. De Turksche geest ligt 
vervat in de woorden van een der 
leiders der pub'ieke opioie, die vandaag 
zeide: ,,Indien wij worden aangevallen, 
zullen we tot dea laatsten man toe 
vechten. Wij hebben alle voorzorgen 
genomen. Laat een agressor indachtig 
blijven, dat bij ons niet bij Verrassing 
zal overvallen.” 

Nieuwe aanval wordt 
verwacht 

Londen, 23 April (Reuter). De spe- 
Ciale correspondent vao Reuter bij de 
Britsche troepen in Griekenland Des- 
mond Tighe schrijft het volgende : 

Beo uiterst krachtige aanval op 
groote schaal door de Duitsche horden 
op de Britsche troepen in Griekenland, 
die hua nieuwe posities hebben inge- 
Domen, wordt ieder oogenblik verwacht, 

De geest onder de Britsche troepen 
is uitstekend eo zij blijven een grooten 
moed aan den dag leggen bij het har- 
celeeren van de vooruitgeschoven Duit- 
sche cenheden. 

Een Britsche geestelijke, die juist 
cen bezoek heeft gebracht aan de ge- 
Wonden, die van de frontsectoren wor- 
den weggevoerd, zeide: ,,De mannen 
zijn allen in een goede stemming, hoe- 
wel zij tenvolle den ernst van de situ- 
atie beseffen. 

Terwiji de Britten met onverstoorba- 
re kalmte den grooten aanval der 
Duitschers afwachten, worden zij van 
ZOnsoF- tot zonsondergang door de 
Duitscbe vliegtuigen onderworpen aan 
duikbombardementen en machinege- 
Weervuur. 

Twee Britsche soldaten wisten te 
Ontvluchten nadat zij gevangen waren 
gznomeo. 

Bij het overtrekken van de Britsche 
inies spraken zij van de verbazingwek- 
kende onverscbiligheid onder de Duit- 
scha troepen. De Duitsche taoks—aldus 
Verklaarden zij —zijo niet gecamoufleerd, 
doch beschilderd met de kleuren zwart- 
Wit-rood. 

De transporten worden niet geEscor- 
teerd en bet materieel, de kanonnen 
en de taoks, is lukraak dooreen geplaatst 
en beweegt zich langs de verbindings- 
linier, bicrbij een goed mikpuat voor 
de bommenwerpers vormend. 

S. H. 

gezicht stond strak evo... vroeger z0u 
ik bet rorsch genoemd hebben, maar 
nu wistik wel beter. Ik stond volko- 
men machteloosj ik kon niets zeggen 
of doen. Onder deze omstandigheden 
zou elk woord van dand geforceerd, 
Onwaar klinken. Wat hij gedaan had, 
was 100 boven allen daovk verheven, 
dat dankbaarbeid, order woorden ge- 
bracbt, 't slechts koo verkleineo. En 
tocb, gesteld, dat bij, evenals alle 
anderen dacht, dat ik mijn leven liever 
aan den man naast me in plaats van 
aan hem te daoken gebad hac? Dacht 
bij dat—zou bij dat kunnen denken, 
met de berinnering aan die cogenblik- 
ken in de grot, toen ik in zijn armen 
gelegen had? Ik kon 't niet zeggen, 
ik wist alleen, dat de kloof, welke 
ons :cheidde, dark zij de domme 
plagerijen van de menschen om ons 
heen, nu nog veel dieper was dan 
eerst. 

Wordt vervolgd. 
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