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De weg Modjo-Besoeki is varaf 25 

April weer opengesteld voor het ver- 

keer, z0odat het Bergtuindorp Besoeki 

weer bereikbaar is voor auto's vanuit 

Kediri. 

Voor de stadswacht. 

Naar wij vervemen, werd gedurende 

den feestavond van het V.O.C. in de 

societeit Brantas op Zaterdag 26 April 

jl. een bedrag van f 40,— opgehaald 

met den verkoop van zakdoekjes. Dit 

bedrag wordt gestort ten bate van de 

stadswacbt Kediri. 

Kunstkring, 

Door den Kediriscben kuostkring 

werd in de groote zaal van de socie- 

teit Brantas een tentoonstelling gehou- 

den vao kunstphotographi: &n bijeenge- 

bracht door de Ned.-Indische Fotoclub. 

Bzbalve voor de !eden van den kunst- 

kring, was deze expositie eveneens toe- 

gaokelijk voor de leden van de Foto- 

en Filmclub ,,De K!oet”. 

V.O.C.-officieren. 

Een drietal reserve-officieren, dat 

belast is met de opleiding van het V. 

O.C., pamelijk kapitein Gijsberts eo de 

luitenaots Duyodamen Verdook, gaan 

gedurende den tijd van een maand een 

opleidigscursus voor V.O.C.-officieren 

te Baodoeng volgen. 

De nijverheid. 

Btijkeos bet ecotomisch verslag vyas 

de toestand in de sigarettenaansteke: - 

iIndustrie ia het begin vaa dit jaar 

zeer slapj in de maand Maart werd 

echter een kleine opleving geconsta- 

teerd. De prijzen van vuursteentj”s 

blijven stijgen en bedragen thans meer 

dan bet dubbele van het vorige kwar- 

taal, 

Ia de batikindustrie is de toestand 

ook onbevredigend. De moceilijkheden 

met de voorzienivg van cambrics be- 

perken zich slechts tot de fijnere soorten, 

welke niet algemeen gebruikt wordeo. 

Voor midden en grovere soorten kuo- 

nen Japaoscbe merken gebruikt worden. 

Voor de Duitsche chemische verfstoffer, 

welke vrijwel niet meer verkrijgbaar 

zijo, worden hooge 

prijzen betaa!d : ook andere bulpstoffen 

zija in prijs gestegeo. 

De toestand in de strootjesindustrie 

kan ook al niet rooskleurig gevoemd 

worden, hoewel de maanden Januari 

eo Februari in het algemeen zeer slap 

zijo. De fabrikanten klagen nog steeds 

Over de prijsstijging van importmate- 

rialen en de verhoogde accijos. 

In de textielindustrie is de algemeene 

toestand daarentegen gunstig. De sa- 

rongmarkt was io de eerste maanden 

wel siap, doch in de 

trad wederom ee gering 

garen-prijzeo zijo wede- 

buitengewoon 

van het jaar 

maand Maart 

herstel io. Dz 

rom gestegen en wel met ongeveer de 

helft van de prijzen op het einde van 

het vorige kwartaal. 

Hoewel de weverijen de verhoogde 

prijzen van de materialen niet gehbeel 

kuonen goedmaken door de verhoog- 

de sarongprijzen zijo miettemin de ge-   

maakte prijzen van dien aard, dat 

de algemeene toestand nog als redelijk 

kan worden beschouwd. 

Criminaliteit, 

Het overzicht betreffenie dg” crimi 

paliteit in de residentie Kediriffe rme Idr," 

dat in het eerste kwartaal vkimdit jaar 
io de 

Blitar, Toeloeng Agoeng en Ngandjoek 
door de landgzrechten 4214 en door 

de landraden 1723 gevallen van dief- 
stal werden behandeld, In het vorige 

kwartaal bedroegen deze aantallen resp. 

3910 en 1577. 

Het aantal zware diefstallen is, be- 

balve in het regentscbap Kediri, niet 

onbelangrijk toegenomen. Bij de lichte 

doet zich hetzelfde verschija- 

maakt echter het re- 

Pa 
  

vier regentschappen Kediri, 

diefstallen 

sel 

geotschap 

Uitzoodering. 

Als oorzaak van de stijging van de 

Criminaliteit moet hoogstwaarschijo lijk 

de patjeklikrijd worden aangewezen. 

hier 

Ngandjoek 

voorj 
een gunstige 

De Economische Toestand. 

Aao bet juist verschenen verslag 

omtreot den economiscben tocsta d in 

de residentie Kediri gedurende het eer- 

ste kwartaal van dit jaar, ontleeren wij 

het volgende. 

Dz belangrijke regenval in de maand 

Januari was voor de sawahpadi guostig, 

z0odat de sawahbewerking ea het 

planten vlot kondeno verlooper, Hier- 

door kon een groot deel van den door 

de droogte van bet vorige jaar oot- 

stanen achterstand weer worden inge- 

haald. Door den overigeos goed ver- 

deelden, niet overmatig grooten regen- 

val kwamen geen bandjirs vao betee- 

kenis voor. 

Door boorder-aantasting werd in het 

regentschap Nyandjoek ongeveer 4500 

ha., padi-aanplant aangetast. Deze aan- 

tasting is ernstig bij 400—500 b., z00dat 

voor volledige mislukking biervan ge- 

vreesd moet worden. 

Ia vele stceken vond door den oogst 

van mais en Cassave OP sawah en 

tegalan en den gogo-ooyst Op tegalan, 

welke bevredigende beschotten gaven, 

cen belangrijke aanvulling van de 

geslonken voedselvoorraden plaats. Ten 

behoeve van het onderdistrict Leng- 

kong (regentschap Ngandjoek) is door 

bet land f5000,— bescbikbaar gesteld 

om de periode tot den padi-oogst te 

kunoen overbruggeo. 

Uit de gegevens omtrent den onder- 

nemingslandbouw blijkr, dat de 

komsten, welke de bevolking in het 

afgeloopen kwartaal uit de suikerin- 

totaal (grondhuur, 

io- 

dustrie trok, in 

traosporten, werkloonen en leveringen 

door Indonesiars) f 268.507,24 bedroe- 

gen, Deze voor d- suikerindustriz slappe 

maanden komen duidelijk tot uitiog in 

de verwerkte gelden ten opzichte van 

het vorige kwartaal, toen genoemde 

inkomsteo £791.159,07 beliepen. (lo 

Ngandjoek werden door de suikerfa- 

briek Djati reeds ingehuurde gronden 

onderverbuurd aan de bevolking). De 

iobuur voor aanplant 1942/1943 kwam 

grootendeels in het vorige kwartaal tot 

stand, terwijl de te verwachten kleinere 

Java-oogst voor aanplaat 1942/1943 

hieraan debet is. 

De loonen liepen evereens terug, 

daar de oude aanplaat 

uitgaven meer vergde en men nog Diet 

bijoa geeo 

ADVERTENT!E- EN NIEUWSBLAD 
VOOR DE RESIDENTIE KEDIRI. 

  

VERSCHUNT 
DINSDAG EN VRIJDAG 

AGENTEN IN HOLLAND 
PUBLICITEITSKANTOOR ,GLOBE" 

  

KEDIRISCHE COURANT 
ADVERTENTIE-TA 

GEWONE ADVERTENTIE: 

RIEF 

1 maal pl. f 0.25 per regel. 2 maal pi. ! 0.20 per rege! 
4 maal plaatsen f 0.15 per regel. 

2.9. kleine aankondigingen ' I.- per plaatsing. 

VRIJDAG 2 MEI 1941 

begonnen is met bet opeumaken yan 

den nieuwen aanp'ant. 

De bedragen voor leveringen liepen 
op in verband met den aankoop van 

-#paterialen, benoodigd voor het maal- 

Klaar maken der fabrieken. Door het 

“dat tavallen en het onreyelmatige ver- 
“dopi van den Oostmoresson blsef bet 

korter dan bet vorige jaar: er 

dat 

vermoedelijk op een Ia 

  

riet 

wordt verwacht, de rendementen 

r niveau zullen 

liggzo. In den afzet van de opges'agen 

nig perspec- 

it oogst 1941 

wel in zija geheel opveslagen zal moe- 

    

voorraden is nog zeer 

  

tief te bespeuren, zood 

ten worden. 

Wat de andere 

word opgemerkt, dar de 

gedurende de verslag-per ode op de la- 

betreft, 

regenval 

cultures 

ger gelegen landen rauwelijks voldoen- 

de was te noemenj op de hooger ge- 

legen ondernemingen was de neerslag 

normaal. Na de felle droogte geduren- 

de het afgeloopen jaar is de stand van 
den kofficaanplant over het a'gemeen 

bevredigend. De vitzich en 
den komenden koffie-oogst in het Ke- 
dirische zijo oiet bemoedigend. Door 

voo van 

het te laat doorkomen van d- regens 

zal de opbrengst zeker belangrijk mir- 
der bedragen dan 

jaarj verscheidene onderremingen heb- 
1 het afyeloopen 

ben een misoogst iv bet vooruitzicht. 

Ia bet Blitarsche en bet Wlingische 

kwamen de regens eerder door en zijo 

de vooruitzichten voor de komender 

oogst dan ook minder ongunstig en in 

sommige gevallen zelfs gunstig. Door 

bet Koffiefords 

den nieuwen ooyst de prijs vastgesteld 

uintaal W.I. B. I, bet- 

redigend is. 

de rubber-onderne- 

stig. Ook voor het 

bedraagt de export 

100”/, van de 
ernemingsstandaard- 

werd voor opkoop uit 

op f£17,— per 

geen alleszins be 
De positie va 

mingeo blijft 4 

tweede kwarta 

vergunning wederom 

vastgestelde « 

productie. Ek ondernemingen had- 

den 
eenigszins tege 

plant bad his 

te weinig gen, zoodat de tap 

hook de jonge aar- 

te lijder. 

De algemeene toestand. 

Aan bet ve 

mi-chen toest 

yomtcent den econo- 

a de residentie Kediri 

gedurende het ste kwartaal van dit 

jaar ontleenen nog bet volgende. 

De 

kwartaal, how 

gezondbei: oestand was in dit 

» ter dan in de vorige 

verslagperiode, «cb nog steeds ongur- 

stig. In de eer belft van bet kwar- 

taal kwam in to-nemende mate amoe- 

ben-dysenterie, ivfluenza en broncbitis 

vcor. De pneumonie nam ecbter sterk 

af. In het resso:i Poree werd een sterke 

toerame van |chte oog-ontstekirgen 

waargenomen 0. de scholen. 

D: sterfte in 

kwartaal was | 

wijl deze ip de tweede belft sterk ver- 

2 eerste helfc van het 

angrijk verhoogd, ter- 

minderde. 
Van de besa 

typhus het me 

er cenige gevi 
diphterie, eeo « 

den deze besmertelijke ziekten «cbter 

niet. De gevallen kwamen verspreid 

ettelijke ziekten kwam 

te voor, voorts waren 

n van paratyphus en 
cplosief karakter had- 

voor. 

Aan de malaria- bestrijding wordt nog 

steeds groote besteed. Op 

Verschillende p'aatsen in de gemeente 

aandacht 

Kediri werden onderzoekingen ingesteld   met viij bevredigende resultatenj wear   

noodig werd Kinine verstrekt. Van de 

io het vorige kwartaalverslag gerap- 

porteerde malaria-explosies kan die in 
het onderdistrict Lengkong als getiodigd 

worden beschouwd, terwij! die in het 

Zuid-Toeloeng-Agoengsche sterk ver- 

minderd is. 

Ih dit laatste gebied deedzich echter 

de cigenaardigheid voor dat, terwij! de 
kali-mondingen door bandjirs, dan wel 

op kunstmatige wijze waren openye- 

broker, 

onschadelijk gemaakt werden en op de 

waardoor de broedplaatsen 

aangetaste plaatsen geen A ludlowi kon 
worden gevangen, de ziekte zich naar 
het Noorden ia de omyeving van de 

rawah's uitbreidde. Bij een nader on- 

derzoek bleek, dat de A hyrcanus de 

tweede overbrengster was. De guivi- 

nisatie van de patidaten wordt nog 

steeds voortgezet, 

Door de bemoeienissen van het hoofd 

van den provincialen dienst der vo'ks- 

gezondbeid zijin kweek-vijvers voor 

»kepala tima” aangelegd in de ormye- 

ving van de rawah (door den dienst 

der binne svisscherij). D ,,kepala tima” 
en de ,soendoek probo” zijn goede 
larvenverdelgers. In de rawah zelf is 
de laatste vischsoort in grooten getale 
aanwezig. 

Aan de Zuidkust van Blitar in de 
onderdistricten Soetodjjin en Binar- 
goen, bleef de reeds in het vorige 
kwartaal gerapporteerde malaria- xplo- 
Sie in cenige desa's voortwoeden, waar- 
door verhoogde sterfte o, trad. Door 

het de 

onderzocht, z00veel 

bestuur ziia kali-mondingen 

mogelijk doorge- 

stoken en schcongemaakt Er wordt 

systematisch Kinine verstrekt. 

De werkzaambeden ten bzhoeve van 
de framborsia- en pestbestrijding wer- 

den op normale wijze voortgezet. In 
dit kwartaa! vond de oprichting plaats 
van hyy!Gsecentra in de gemeente Ke. 
diri en de desa Kepoeh in Kertosoi o. 

Er werden 84 gevallen van onder- 
voeding waareromen, afkomstig uit 
verscbillende desa's. 

Abonnements 

  

advertentie gereducserd tariei. 
LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaarcang 

Wat de ko'onisatie betref', worden 

de volgende gegevens verstrekt: ec 

511 kolos 

nisten-gezinnen (2042 zwler) paar de 
vertrokken in dt k- artaal 

Wesikust vas Sumatra (Barahar) en 

405 gezinneo (1775 zi-'eu) ocar Djam- 

bi (Tobir). 
De gezondheidstoestand van dea 

veestapel was over het algemeen guu- 

stig. Ben eplosie van mond- en klauw- 

zeer onder slachtveeia de regentschap- 

Toe'oeng-Anyoeng eo Blitar koa door 

afslachten radicaal worden onderdrukt, 

Fraude bij den pensioenbank 

  

We vernemen, dat de plaatsel 

  

vereeniging P.P.B. di. een vereenigiag 

der Inheemsche yepensionneerde amb- 

bij de 

Politis iodiende tegen den heer R.S., 

tenaren alhier, cen aanklacht 

voorheen secretaris der vereeniging, 
aangezien deze &- f 6000,—- aa0 ver- 

eenigingsyelden verduisterde. Deze ver.    

  

duistering had het vorige jaar plaats. 

Aangezien de heer R.S. toen beloofde 

genoemd bedray ierug te zullen stor- 

ten, waarbij hij dan ook een schuld- 

  

bekentenis had geteekend, werd bija 
leen a's Sscretaris-Peoniogmeester ge- 

schorst. 

'Toen bleek, dat hij niet aan zijn ver. 

plichtingen had voldaan en zeiis wei 
gerde om het resreerende te restitu- 

eeren, werd op advies van het 

H bofdbestuur dier vereeniging te Djok- 
jskarta, genoemde aanklachti gediend, 
Thans 1s de politie druk bezig met het 

    

  

vooronderzoek, waarbij ongeveer 90 

gewgeo werdeo  verhoord,  Wel. 

Lcht kan biervan geen crimineele zaak 

worden gemaakt, doch weleen civiele, 

aangezien de heer R.S, reeds een scbuld- 

bekentenis bad geteksnd. Doch hier- 

op zullen we nader terugkomen ia 
afwachting op de beslissing dea 
Landraad 

vaa 

“id 8 € 
VENDU- & COMMISSIEKANTOOR VH BRANTAS 

J.G.W DEKKERS — 

  

KEDIRI — 

  

Telefoon 250 
  

Embalieeren 

(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 

Hancel in Nieuw- en 
Tweedehandsch Meubilair. 

  

  

) 

Meubelm 
Agenischap : 

Java Koelka-ten. 

  

  

8 EEN PRACTISCH, HAND!IG EN KOSTBAAR 

WERK VOOR EEN LUTTEL BEDRAG ! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
van JAVA MADOERA en BAL! 

1 3,25. 
io 5 kleurendruk 

op stevig ivoorcarton 

met Carionren omslag en lirnen rug, 

op Sehaal 1: 500.000 
in totaal 9 aansluitende kaarten compleet bijgewerkt, en 

waarin opgenomen: 

alie berijidbare wegen 
Kilometeraistanden va» plaats tot plaats 

Hooid-Afstandstatel voor grootere afstanden 
Bergen en piaatsen mer hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vliegvelden, Ondernemings - fabrieken 

Pasanggrahans eco vele aanwijzirgen voor toerisme. 
Verkrijgbaar bij de Ked. Sneipers. 

aa aa ——....a) 

 



  

No3 

Met de populaire sterren : 

Vooraf alis 
ATTENTIE S.V.P! 

He lenavond 2 | 2 en Za rdag 
Warner Bros geweldige en bosiende film 

9» oFLIGHT ANGELS vc Leto. 
VIRGINIA BRUCE—DENNIS MORGAN—-WAYNE MORRIS—JANE 

WYMAN e.v.a, medespelenden. Ben nizuwe film, welke een spaonende beschrijving geeft van het ge- 
vaarvoile werk der vrouwelijke vliegeniers en assistenteo van het Amerikaansche Vliegkorps. 

Een tilm, die een ieder gezien moet bebben! 
Speciale Attractiel '- NIELUWSTE ACTUEELE WERELDNIEUWS! 

Onze SPECIALE EXTRA'S!! 

  

— RICME THEATER 

  

IL Koningskinderen onder de hoede van de Koninklijke Marine. 
D2 reis van de Prinsessen naar Canada aan boord van een Nederlandschen Kruiser, 

II. Het nieuwste gaumont British - sewa! 
Acrueele Wereldnieuws van Uciversal. 

Zondag 4 en Maandag 5 Mei 
Het snoezige kleine sterretje BABY SANDY in 

»SANDY IS ALA 
De baby is er weer! en met wat voor een stel komicken ! 

zooals UI dat nog zelden tevoren gedaar heeft |! 
EXTRA! Koningskinderen onder de hoede van de 

ZLondasmorgen 4 Mel IOu Kindervoorstelling! 

MAXIM THEATER 
Vanaf Heden 2 tm Zondag 4 Mei. 

NE akn 
N.B.! Zaterdagmiddag 4.30 u. 

U zult lachen, 

ATTENTIE! 

  

Universal's vlotte en excellerte Comedie filmschlager. 

Met de knappe en lieftallige Rosaliod Russell — Brian Aberne — John Carroll e.a. bekerde sterreo. 
Eea brillante comedie vol gewaagde, 

Opwekkend! . ... Uitdagend! ..... 

EXTRA'S 

N.B! 

sHIRED WIFE“. 
dolvermakelijke situaties, 

Gzestig! .... 

Ou. 

Een uitstekende T I o N G K Oo K & film 

Meisjeshnis te Soekaboemi. 

Progamma van de 2de Westhill- 
Indiz Conferentie te houden 
op 31 Mei — 2 Juni 1941. 

  

D.V. in de Kape! van de Soekaboe- 

mische Opvoedingsgestichten te Sor- 

kaboemi. 

Zaterdagmiddag 31 Mei n.m. 6 uur. 

Oatmueting in de Kapel, gelegenheid 

tot onderlinge kennismaking. 

Bezichtiging van de Tentoonstelling 

van expressiewerk en Westhill-uitga- 

ven. 

Thee. 

6.30 uur. Welkomstwoord door een 

der leden van de Regelings- 

commissie te Soekaboemi, 
waarna Opening van de con- 

ferentie door Ds. A.K. de 

Groot. 

Causerie over ,,Moeilijkhe- 

den bij het vertellen van den 

Bijbel” J. E. de 

Murck. 

Broodmaaltijd. 

Nabespreking van het voor- 

gaande onderwerp. 

Afd. Kleintjes door Mevr. 

Hellendoorn - v. Schouwen- 

burg. 

Af. Junioren door den heer 

JA. van der Beot. 

Afd, Oudsen door 

C.H.C. Gunning. 

Avondsluitirg door Mzj. Tjoa 

Kiauw Lie. 

7 uur. 

door Mej. 

7.30 uur. 

8 vur, 

Mj. 

8.45 uur. 

le Pinksterdag. 

8 uur. vm,  Wijdingsdieost 
Ds. F.J. Jens. 
Bijwonen van verschillende 
kinderdiensten. 

Koffiedrinken, 
Bespreking van de verschil- 
lende diensten door Mej. 
A. Berkhoist. 

Waarna : 

door 

9 uur. 

10.30 uur. 

11 uur. 

»Ervaringen 

Vragen uit praktijk” 

Gezamelijke wandeling naar 

de vacantie Kolonie alwaar 

en 

12 uur. 

U een warme maaltijd wachbt. 

Dan: Nieuwe Krachten op- 

doen voor de avond. 

n.m, Thee. 

Voortzetting van ,Ervarin- 

gen en Vragen uitde, ak- 

5 uur. 

5.30 vur. 

tik.” 

Inleiding over ,Onze Bij- 

beiklas" door Mej. M. Jong- 

blozd met nabesprekingen.   

7 uur. Causerie over ,,Laat de 

Jeugd zich leiden en hoe 

leiden wij de Jeugd in dezen 

tija” door Hr. J. Haan, oo- 

derdirecteur v/d Cbr. Mid. 
Scholer Salemba Batavia C. 

7.30 uur. Broodmaaltijd. 

8 uur, Nabespreking van het voor- 

gaand onderwerp. 
8.45 uur, Avondsluiting door Mej. J. 

Zeyderveld. 

2de Pinksterdag. 

9  uur. v.m. Huishoudelijke en Le- 

denvergadering. 

Agenda : Voorlezirg en behandeling 

van de ingekomen Jaarverslagen. 

Ors blad 

Nieuwe Liederenbundel. 

Bestuursverkiezing 

en wat verder ter tafel zal 

worden gebrachbt. 

De kosten voor deze conferentie be- 

dragen : 

Leden f 150 

Asp. Lzdenf 1.— 

Niet Leden f 2.— 

N.B. Dit keerzal er ook gelegenbeid 

bestaan voor bet bezoeken van een 

Soendaneze Zondagsschool (Afd K'ein- 

tjes) en een Hollands-Chinese Zon- 

dagsschool (Afd Klei tjzs en Junioren) 

Aangezier deze Zondagsscholen over 

Diet veel ruimte beschkken, zal het 

zaak zijr, uw verzoek spoedig io te die 

nen bij onze Administratie: p/a M-j 

M. Jongbloed, Meisjeshuis, Soekaboemi, 

De sluitingsdatum vcor de aanvra- 

geo tot deelname aan de conferentie is 

bepaald op 10 Mei a.s. 

SPORT. 

Voetbal. 

H.C.T.N.H. —- K.V.U. 

Op Woersdagmiddag 30 April j.!. 

vood de eerder aangekondigde ont- 

moeting plaats tusschen de plaatselijke 

voetbalclub H.C.T.N.H. en bet restee- 

rende van de K.V.U. Daar het te 

voren hard 'geregend had, was de 

belargstelling gering. Reeds om 5 uur 

werd begonnen, onder leiding van den 

den beer Put. Het 

bleek, dat de bondspelers sterker waren 

Bondsvoorzitter, 

dan de tegenpartij, alhoewel de Bond 

toch niet voltallig was. De stand tot 

de pauze was 3-1 voor de Bord. 

Daarna kon de Bond nog een daelpunt 

H.C.T.N.H. 

waardoor de stand dan ook 

maken, zoo ook de 

spelers, 

4-2 voor de Bond was. 

  

Extra Voorstelling! 

  

Konink!ijke Marine ! 

weike een ieder goed zal bevallen. 
Wij garadeeren een meer dan genoeg'ijke avond. 

U zult de vroolijkste tijd van uw leven medemaken wanneer U deze film ziet! 
als in ,RIC HE" (zie boven) 

Zaterdagmiddag 4.30 u. 1 
Zondagmorgen Extra! Voorstelling ! 

Maandag 5 en Dinsdag 6 Mei 

  

  

Y”. 

  

A
N
 

A
N
 

RICHE THEATER. 

Nog heden t/m Zaterdag 3 Mei 

Warner Bros groote en geweldige 

filmscblager 

FLIGHT ANGELS 

met de sterren: Virginia Bruce: — 

Wayne Morris — Jane Wyman -- 

Dennis Morgan e.a. uitstekende krachten, 

Een nieuwe flm, welke een span- 

nende beschrijving geeft van het ge- 

vaarvolle werk der vrouwelijke vliege- 
niersen assistenten van het Am-zrikaan- 

sche v!iegkorps. 

Daarbij komen de romantische ver- 

en avonturen, die het 

waardeerbare 

n, welke een ieder gocd 

wikkelingen 

geheel tot cen 

rolpreot mak: 

zal bevallen. 

MAXIM THEATER. 

Nog heden t/m Zondag 4 Mei 

Universal vlotte en excellente Co- 

medie filmschlager 

»HIRED WIFE” 

met Rosalind Russell— Virginia Bruce— 

Brian Aherne —Joho Carroll e.a. artisteo 

van naam. 

zeer 

Een kostelijk, origioeel, nieuw drie- 

hoeksrrobleem is tot een uirerst at- 

tractieve comedie verwerkt, Kunt U 
zich iets gecompliceerders voorstellen 

dan de geschiedenis van den charmanten 

zakenman, 

brunette en tegelijkertijd verlcofd met 

een blondine . ... ? 

Deze schotel g:kruide bumor is vast 

die getrouwd was met een 

en zrker iets voor U.... | 

Een briliante comedie, vol gewaagde, 

dolvermakelijke situaties . . . . ! 

William A. Seiter, de talentvolle 

regisseur, di» metzooveel succes Dean- 

na Dubin's verrukkelijkste film ,lt's 

A Date” geregisseerd heeft, voerde 

ook de regie van ,Hired Wife”, zoo- 

dat U er yan op aaa kunt, dat U in 

dzze film bet Bzste van het Beste op 

cComedie-.gebied geboden wordt . ..! 

Dames en Hzeren . ... U zult de 

vroolijkste tijd van Uw leven mede- 

maken, wavneer U deze film ziet....! 

Dit is pas een Comedie (met een 

hoofdletter!) in den waren zin van 

het woord .. ! 

U.tdagend . opwekkend .... 
geestig .... 

Werkelijk u zult zich geen raad 

weten, 266 hartelijk zult U om alles 

      

moeten lachen . ... !   
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Politie - rapport. 

Door de politie werden aangehou- 
den de personen van T. eo T., beiden 
zonder vanste woon- en verblijfsplaats, 
verdacht van diefstal van stopflesch 
met 12 p. sigaretten ter gezamenlijke 
waarde van f 1,24 ten nadeele van K. 
L., wonende Hoofdstraat. 

Door de politie werd aangehouden 
de persoon van N., wonende Kwa- 
doengan (Gampengredjo), verdacht van 
diefstal van een dogkar-bel ter waar- 
de van f 2,— ten nadeele van R. wo- 
pende Koewak. 

T., wonende Pandean doet aangifte 
van verduistering van een partij satee- 
kambing ter gezamenlijke waarde van 
f 3,13 gapleegd door B., wonende 
Paodeao. 

Tegen Mevrouw S., wonende Singo- 
negaran werd P.V. cppemaakt, terza- 
ke eenvoudige beleediging van M.P, 
T,, wonende Pesantren.   
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DAMES KAPSALON 

sROSALIE" 
Klentengstr. 28 Kediri. 

Het beste adres 

VOOR UW: 

PERMANENT WAVE— 

WATER WAVE 

Gediplomeerd Coiffeuse. — 

  

Geografische Positie bepaalt 

Rusland's Pn 

  

Botsing van invloedssferen in Azis. 
  

  

(Slot) 

Tbans becft Rusland de Zwarte Zee 
noodiger dan ooit, omdat de Baltische 

Z?e gevaarlijk voor de scheepvaart is 
door de mijoen, die de nazie's er heb- 

ben gelegd, en door de Britsche blok- 

kade. Een der eerste overeenkomsten 
die Rusland na bet uitbreken van 
dezen oorlog teekende, was het Res- 

sisch-Turksch pact, hetwelk bepaalt, 
dat de Russische handelsvloot van den 
Bosporus gebruik kan blijven maken. 

Plan voor kanaal door Bulgarije. 

Toen Rusland onlangs zij strategi- 

sche positie verheterde, door aan 

Roemenit het gebied van Bessarab'& 
te ontnemen, dat voor den vorigen 
oorlog Russiscb was, stelde de Sovjzt- 

Uie ook nauwe betrekkingen met Bul- 
garije en mt Joegoslavig io, 

Eenigen tijd geleden werd een plan 

Overwogen om dwars door Bulgaarsch 

gebied exn kanaal naar de Egeische 

Zee aan te leggen. Hierdoor zouden 

de gevaarlijke Bosporus en Dardanel- 
len aan Turksche belangen kunnen 

worden overgelaten. Zoo'n kanaal zou 
wel enorme sommen gelds kosten, maar 

het zou Rusland een orafhankelijker 

uitgang naar zee verschaffen—mits 

Bulgarije vriendschappelijker zou blijver, 
(In dit verband moet dus worden 

bezien de door Moskou uitgesproken 
afkeuring van de houding van Bulga- 

rije, toen het Duitsche troepen opzija 

gebied toeliet, — Red.) 

Maar zelfs indien Ruslard een uit- 
gang paar zee zou welen te krijgen 

zonder de Turken erin te behoeven te 
kennen, dan nog zouden de eilanden 

io de Egeische Zee als Italiaansch 

bezit een gevaarszone opleveren. 

Ezn deel der Russische oorlogsvloot 

is ir de havens van Odessa en opd 
Krim gestationneerd. Maar deze vioot 

is slechts van belang voor de havens 

aan de Zwarte Zee. De Bosporus is 

siuds 1936 voor alle oorlogsschepen 
gesloten. 

Turkeij's bouding ia den huidigen 
oorlog is vanaf het allsreerste begin 

Onbepaald geweest. Eerst was de nazi- 
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iovlosd in Aokara zeer sterk, maar 

daarna wisten de geallieerden de Turk- 

sche sympathie meer naar bun kant 

over te halen. Tot dusver beeft Tur- 

kije zich nog aan geen enkele zijde 

gebonden. Doch zoodra bet dit deed, 
zou de Russische handelsroute naar het 

westen op dezelfde wijze worden ge- 

sioten als de Baltische route: zooniet 

geheel, dan toch ooderworpen aan 

Conti6'» en wel van de zijde, waarbij 

Turkije zich zou aansluiten. 

En oplossirg ten behoeve van Rus- 
sische vrije baveos io zuid-oost-Europa 

is onder de buidige omstandighedeo 
bijna niet mogelijk. Expaosie in dit 

gebied, zooals het inpikken vao Bes- 
sarab&, kan siechts op k'eine scbaal 

geschieden, Bovendien wenscht Kus- 
land geen expansie in deze! richting 

meer. De belangen der Sovjet- Unie 

vooral sinds Stalio io 1917 zijo dicta- 
tuur vestigde, zijnu meer geleid in de 
richting van Centraa'-Azi& en Siberis. 

Oostelijke industriegebieden. 
De twee vijfjarige planoen hadden de 

iotensieve ontwikkeling van Rusland's 

rijkdom in de oostelijke deelen des 

laods op het oog. Zestig proceot van 

de tarwe, 850/) van de steenkolen, 

40/, van bet 

ongeveer 10 millioen ons goud per 

jaar worden in dit gebied gevonden. 

Nieuwe industrieele centra zijo uit het 

wilde, bergachtige en verlaten land 

geschaper, zooals het Koetsnetsk-bek- 

ken met de staalstad Sralininak, het 

fjzer - enstaalgebied vao den Ooral en 

bet sraaldistrict Magnitogorsk en de 

nieuwe industrie - gebieden rabij het 

Baikalmeer aan de wetgrens van Si- 
beris, 

ijzer vao Rusland en 

Rusland produceert 400/) van het 
mangaanerts wereld. Ook voert het 

zijo overschot van petroleum cbromiet 

en levensmiddelen uit. Dit groote land 

is van handel met andere landen af- 

hankelijk, omdat zijn natuurlijke hulp- 

bronven geen lood rubber, nikkel, tung. 

OERDERIJEN SCHRAUWEN” 

bendENE PineMoADa) 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit, 

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

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN'
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opgeleid 

voldoen : 

afgeweken 

2) 

b) 

M.U.LO. 
, 

op schr 

1 Zoodra   
partement der 

moeten zij 

OFFICIER-VLIEGER 
BIJ DE KONINKLIJKE MARINE 

| De Koninklijke Marine stelt jongelieden in de gelegenheid 
te worden tot 

De candidaten, die voor deze opleiding in aanmerking 
wenschen te komen, dienen aan de volgende eischen te 

OFFICIER-V 

1) Nederlander of Nederlandsch onderdaan niet-Neder. 
lander zijn, 
2) op 1 Juli 1941 reeds 18 jaar, doch nog geen 25 
jaar oud zijn: 

3) een lichaamslengte van ten minste 1.65 meter bezitten: 
(Van dezen eisch kan onder bepaalde omstancdigheden 

worden). 

4) in het bezit ziin van &&n der navolgende diploma's: 
einddiploma H. B. S. 5-jarige cursus, afdeeling 

B of van een daarmee gelijkgesteld getuigschrift : 
einddiploma Zeevaartschool A of B of diploma 

3e stuurman van de groote stoom- en motorhandelsvaart, 
h mits aan de diploma's Zeevaartschool A en 3e stuur- 

man ten grondslag liat een schoolkennis gelijk aan die 
vereischt voor de toekenning van het diploma B van het 

c) einddiploma eener Nederlandsche M. T. S., mits 
hieraan ten grondslag ligt een schoolkennis gelijk aan die 
vereischt voor de toekenning van het diploma M.U.L.O. 
Nadere inlichtingen worden verkregen 

ifteliike aanvraag bij 
Marine — Batav 

| De termijn van aanmelding 
opengesteld tot 31 Mei 1941 

"| BELANGRIJK VOOR JONGELUI DIE DIT 

| JAAR HET EINDDIPLOMA ZULLEN BEHALEN. 

Jongelui die gegronde redenen hebben te 
verwachten, dat zij dit jaar hun einddiploma 
behalen, kunnen zich nu reeds aanmelden. 

hun diploma behaald 
dit dan 

zij 

    

alsnog opzenden. 

TOT 

LIEGER. 

het De- 
ia-Centrum. 

hebben,   
  

sten, tin en het belangrijke aluminium 

voor zijn vliegtuigindustrie en andere 

behoeften Maar 

zoolang de georgrafische positie van 

Rusiaod zoodanig is, dat zij door de 

blokkade vao een paar open havens ver- 

sperd kan worden, moet het met alle 

macht uitgargen zien te kriigen om 

vrijelijk met andere landen handel te 

kunnen drijven. 

vitale verschaffen. 

Daar komt nog bij, dat de twee 
groepen van uitgangen vaar het wes- 

ten niet veilig zijo, en dat is een der 

redeoen, dat de belangen der Sovjet- 

Unie in oostelijke richting zija geleid. 

Het is dus niet meer dan natuwilijk, 

dat Stalia met zijn zin voor realiteit 

een open oog had voor mogelijke ex- 

pansie in die richting betzij rechtstreeks 

naar den Pacific hetzij meer zijdelings 

door Britsch-Indiz naar de Arabische 

Zee. 

Maar geen dezer routes is vrij en 

open. Japan staan ia den weg der Pa- 

cific-route en de Britsche belangen 

komen in het geding bij den weg door 

de Arabische Zee.   Worat vervolgd. 

De groote loterij, 
Wij laten hier de volledige trek- 

kinslijst volgeo: 

f 75 000. — — 27455 
f 10.000.— — 22421 

f£ 5.000.— — 12825 

10a f 1.000.— 

28340 22403 14570 26391 11296 27935 
32503 23408 36729 39070 

20a f 500.— 

41477 17191 22200 32509 26682 24017 

39950 10869 27!57 41968 21657 35981 

269142 951 38653 15804 15134 19794 

29207 23567 

525 a f 100 — 

38405 21721 13052 21996 33341 35132 
12707 14412 21974 39829 11435 10705 

28591 25785 37278 14604 19429 32913 

31863 23572 14691 26928 24504 24982 

13838 39297 15101 31783 25033 26042 
37041 13886 41580 28190 29206 30675 

15861 26528 20005 39614 25417 20756 
23682 38093 11177 34182 32561 41895 

13586 38413 29918 37248 30141 16718 

32207 12485 42010 34944 21446 35372 
35909 31655 30934 20095 28624 28046 

30768 36915 26346 28421 30989 16540 

  325419 23420 35083 

1536234 32319 36861 

341123 11691 19617 
134575 23413 20159 
20693 21910 25263 

30812 37150 41241 

? 41360 28603 38568 

717712 34286 25737 
28678 28844 27009 

23609 14552 16134 

28801 18061 21072 40094 18419 13285 

15282 19471 3832! 28581 10524 41514 

40878 25765 24537 14603 19226 18207 

40023 23335 | 
15290 15329 2 

15125 328202 

16541 29386 4!5 

38671 11418 36 
33193 26398 3: 

   

   
    

    

   

  

  

  

  

BEKENOMAKING. 
De REGENT van KEDIRI maakt 

bekend, dat aan den Administrateur 

der Sf. Djati" bij besluit van bet 
College 

Regentschapsraad van Kediri dd. 21 

April 1941 No. 69/C vergunning is 

verleend tor aanleg en exploitatie van 

van Gecommitteerden van 

een industriebaan van blijvenden aard 

io het raijon van de suikerfabriek 

»Djati” in bet Regentschap Kediri. 

Vermeld besluit ligt voor een ieder 

binnen dertig dagen ter inzage op het 

kantoor den van Regenrschapsraad 
van Kediri, 

KEDIRI, 28 April 1941. 
De REGENT can KEDIRI, 

R. A.A. DANOEDININGRAT. 

  

22400 41093 23942 33814 

37295 10590 22662 12278 

26977 30386 40407 18540 

12532 15671 25965 23840 

3397417065 39887 13182 36311 31911 

14007 39122 1535325151 12417 23258 

19516 37601 10499 26850 11604 36065 

40126 41197 40604 27822 16768 224.0 

22029 16445 24287 14774 16185 32222 

13479 23818 10303 31046 41140 40791 

14437 19063 18524 29163 37577 19106 

20520 30674 25198 17689 22875 10013 

33019 2.621 13844 39535 32239 20121 

22403 25803 2870212737 25186 4IlII 

30756 50501 30918 15123 36250 10744 

288.4 20531 47531 28104 38534 25842 

17022 15564 31362 37767 39439 14191 

20188 4050 13643 29845 35859 40788 

28829 39571 32216 42-87 16539 17685 

22101 19881 42:93 343.2 17997 21158 

26092 34207 56811 31150 15875 10432 

16573 11259 38420 4-140 24950 41280 

38994 30761 35397 26167 11824 10149 

34613 56238 17469 18082 33441 3 692 

13451 34155 2385217157 19566 18724 

32231 32306 23111 18844 1526 12942 

25237 3221445129 25UTI 22207 15587 

39121 10932 35143 16076 19606 19695 

33084 38787 38713 25492 19275 14462 

22131 28513 42152 30551 42332 34480 
35810 11014 40556 568532 37074 39449 

15769 13943 39058 14605 25834 12497 
18984 25515 1175115079 31853 30129 

34008 18699 24458 441D1 54513 28851 

33505 42447 28044 4U1TU 37567 30794 
26905 L1Ub5 17061 38104 39937 18671 
20534 42347 50717 31414 34801 57058 

18381 31287 42342 30252 16115 42.00 

34569 30803 375U0 205U1 34754 12567 

21320 35747 20979 41076 331153 28185 

20254 12474 13998 19605 26953 30247 

2057) 46441 41545 30057 17547 40187 

11730 55036 32054 35478 14749 35388 

21 108 41690 46431 11530 32U02 22619 

10835 45823 41029 41306 32144 35457 

30587 24006 13020 30895 35348 15801 

16483 10556 10544 231402 41723 29807 
38225 28495 3.672 30035 38117 28598 

16262 3457 22957 44469 25670 34557 

11239 24738 27163 25805 24610 10607 

31788 57698 19834 24871 36319 35923 

22934 38177 35792 37862 30444 29174 

29079 38458 1159219258 37109 30098 

186 1 13165 4055839177 28917 12673 

30090 11659 23852 24106 30758 14632 

24286 21094 40495 18999 19701 30175 

22632 33388 23202 37347 29267 39245 

1640018190 11218 12867 14478 27272 

2121038119 25549 19410 15754 37731 

29179 10423 33432 26365 34136 17444 

18648 26069 19113 38699 22866 35737 

41435 22038 20192 14940 23914 39106 

11018 20012 17801. 

23353 10507 

41389 19107 

36756 32749 

17911 16717 

   

    

  

PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

4 Mei Ngandjoek 9 uur vm. 
Ds. Skken. 

Blitar 6 uur ».m, 

Madioen 9 uur v.m. 
D:. Kuiper. 

Grref. predikant te Solo. 
11 Mei Madioeu 9 vur v,». 

Ds. Sikken, 
Kediri 6 uur ».m. 

Ds. Sikkeo. 
Blitar 6u. ».m. 

Ds. Ph. van Akkeren. 
N.B. De kerkdiensten van 11 Mei hou- 

den verband met de herdenking 
op 10 Mei, 

18 Mei Kediri 9 uur vm. 
Ds. Skken. 

Bevestiging diaken Horninge. 
Blitar 9 uur v.m. 

He. W. v. d, Vuugt. 
Toeloengagoera 5 uur n. m, 

Hr. W. ». d. Viugt, 
Paree O uu rm, 

- Ds. de Grasf, 
25 Mei Madioen 9 vur v.m. 

Ds. Skken, 
Ponorogo 5 uur n,m, 

Ds. Sikken. 
1 Juni Kediri 9 uur vega. 

Ds. Sikkea' 
Kediri 6 var 

Ds. S 

  

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 
3 Mei "41 Blitar 6.30 u. o.m. 
(Voorbereiding) (bevvestigen lidmuat) 
4 Mei '41 Blitar 9. v.m, 

(H. Avondmaa ) 
11 Mei '41 Kediri Yu va. 
17 Mei '41 Madioen 6.30 u. r.a. 

(Voorbereiden), 
18 Mi '41 Madioen Gu. v.m. 

(H. Avondma..!), 
22 Mei '4| Kediri 9 u v.ra. 

(H-melvaartsdap), 
24 Mei “41 T-Ayoerg 6.30 u. vm, 
Voorberviden) bevestigen lidmasi). 

25 Mei "41 T-Agoeng 7.30 u. v.m. 
(H. Avondmas) 

1 Juni "41 Blitar. 730 0. vm. 
Wilogi. 1030 u. v. m, 
—— 
OOST- JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen 

Te 

Toeloe gagoeng, 

  

Zondag, 9 uur v.m., 

Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 

Ngandjock, ea., te 

Paree 7 30 uurn.m, 

ema 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

    

te Kediri le H, Mis 6 uu v. m. 

2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur a 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H, s 

7.30 uuc v.m.  Hoogmis 

5.30 uur n.m. Lof 

Onderricht Kath. Javanen 

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER co c 

6 ur 0.m, 

        

  

MEUBELMA 
TRANSPORT — ON NG 

KEDIRI — Klen sat 68 — Telef. No, 107 

GROOTE COMVWISSIE VENDUTIE 

te houdeo op Woensdag, 7 Mei 41, 

dag 9 uur 

In ons Tokogebouw, 

Hoofdstraat — Kediri 

G legerheid tot bijbrengea van 
deren! 

voocrmi   

goe- 

  

        

  

Beveiligt U tijdig!! 

Wjj leveren : 

TELEFOON No. 52. 

LUCHTBESCHERMING 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 

        

 



   
   

  

Bultenlandsch overzicht overgenomen vit het Soer. Hbid. 

Rusland treft maatregelen. 

  

Strijdkrachten in Oekrajiene, Polen en 

Estland worden belangrijk versterkt: 

nog 25 divisies aangevoerd. 

  

New York, 1 Mei (Reuter). Volaens 

een telegram uit Bern aan de New 

York Times verluidt het, dat Rusland 

uitgebreide stappen neemt ter verster- 

Russische van de reeds sterke 

  

strijdkrachten in de Oekrajiene, Polen 

en Esilard, Naar verluidt zijn o.a. de 

veertig divisies, die onlangs aan de 

Dja 
met 

eren Prut zija gestationneerd, 

  

   5 divisies versterkt. 

Rus- 

sisch luchtmacht-materieel is samenge- 

trokken, dat Duitschland te Moskou 

om de reden heeft gevraagd. De U.S 

S.R. zou hebben geantwoord, dat de 

Verklaard wordt, dat zooveel 

Vliegtuigeo zich daar bevinden ,,ter 

besproeiing van den tarweoogst” in 

dit voorjaar, 

Amerikaansche patrouille 

begonnen. 

Washington, 1 Mei (Reuter). Minister 

Kolonel Frank Koox onthulde dat de 

gzheele Atlantische 

vloot thans patrouillediensten verricbt 

op den Atlantischen Oceaan. 

Amerikaansche 

Militaire maatregelen. 

Istanboel, | Mei (Reuter). De pers 

meldt, dat de reservisten van de jaar- 

klassen 1908 t/m 1916 tusschen 2 Mei 

en 23 Juni zich bij hua respectieve 

eenheden moeten melden. De jaarklasse 

1921 moet zich voor oefeningen melden. 

Geen sensationeele troepen- 

transporten. 

Londen, 1 Mei (Reuter). De Firsche 

legatie gaf heden de volgende officieele 

verklaring uit: ,,lo feite hebben geen 

sensationeele 

Duitschland paar Finland plaatsg”had, 

doch een aantal Duitscbe troepen — 

slechts een fractie van bet beweerde 

aantal van 12000 — is gearriveerd en 

passeert Finland op weg naar Noor- 

troepentransporten van 

wegen overeenkomstig de traosito - 

regelingen, die vao kracht zijo sedert 

het najaar van 1940. 

  

Engeland. 

De Britsche luchtaanvallen. 

Berljn en N.W, Duitschland. 

onden, 1 Mei (Reuter), Britsche 

bommenwerpers opereerden den afge- 

  

loopen nacht wederom boven Duitsch- 

land. Het D.N.B. meldt dat de R.A.P. 

den afgeloopen pacht Berlijn aanviel, 
dat de hoofd- 

gericht op de 

Noordwestkust van Duitschland, waar 

en voegt hieraan tor, 
aanval echter was 

ende plaatsen brisantbom- 

    

geworpen. 
1 Mei (Reuter). Het minis- 

    

Lucbtvaart meldt, dat Kiel 

afgeloopen pacht weer het voor- 

naamste doelwit van de R. A. F.- 

bommenwerpers was. Ook werden 
  doelen te Berlijn, Hamburg en Emden 

aangevallen, 

Bijzonderheden. 

  

1 Mei (Reuter), Een com- 

igu& van het ministerie van Lucht- 

  

, dat de aanval, die in den 

cht door de R.A. F. op 

Engelsche 

verliezen heeft gekost, 

  

sevoerd, de 

    

owmunigu@ verklaart: ,la den 
1 
  n sterke groepen   

van bet commando bommenwerpers 

doelen in Duitschland aan. De hoofd- 

aanval was gericht tegen Kiel. Ascere 

objecten, die werden aangevallen, om- 

vatten doelen in het district Berlijn, 

het industriecenttum van Hamburg en 

de haven van Emdeo. 

Het weer boven het vasteland was 

over bet algemeen ongunstig. 

Gzen der vliegtuigen wordt van deze 

nachtelijke operaties vermist. 

Gisteren in den loop van den dag 

zetten vliegtuigen van betzelfde com- 

mando hua aanvallen op de vijaode- 

lijke scheepvaart langs de Nederland- 

sche kust voort. 

Andere vliegtuigen bombardeerden 

met succes een radio-station op een 

ciland ter hcogte van de Noorsche 

kust. 

Eeo vliegtuig is viet van deze ope- 

raties teruggekeerd. 

Het midden-Oosten. 

De huidige situatie. 

Cairo, 30 April (Reuter). H-t scbijot 

thans het geschikte ooyenblik te zija 

om de verschillende voor- en nadeelea 

van de jongste campagne in Grieken- 
land tegen elkaar af te wegen. 

aan. mena nana -. 

Welingelichte waaroemers wijzen 

erop, dat de Geallieerden misschien 
wel twee maanden tijd hebb:n gewon- 

nen door de operaties in Griekenland 

en dat ongetwijfeld de Duitsche ,,dienst- 

regeling” in de war is gestuurd. 

Dit winnen van tijd is belangrijk, ou 

het Midden-Oosten dagelijks meec ma- 

teriaal en versterkingen uit alle rich- 

tingen krijgt. 

De verliezen aan materiaal zijo niet 

groot geweest — waarschijolijk min- 

der dan het Britsche leger in €€n dag 

verloor bij het begin van den slag aan 

de Somme tijdens den vorigen oorlog 

— en dit zal zonder twijfel soel kun- 

nen worden vervangen. 

Ware Engeland deze campagueniet 

b:gonven dan zou Duitschland zijo 

wil aan Joegoslavid en Griekenland 

hebben opgelegd en dit zou dan veel 

eerder zijn geschied. Er kan niet aan 

getwijfeld worder, dat de Duitschers 

in den Balkan niet wenschten te vech- 

ten. Zij moeten thans de beschadigde 

verbindingslinies herstellen, hetgeen 

eenigen tijd zal vorderen. 9 1) 

Duitschland beef 

den meer gekregen om te bezetten en 

ru ook twee lan- 

te besturen. Bzide landen zijn vijandig 

gezind en zulleo waarschijolijk een hoop 

moeilijkheden gever. Duitscbland koop- 

te ook vozdselvoorraden en grondstof- 

te krijger, doch 

tengevolge van de algemeene wanor- 

de z0u het best kunnen dat de 

Duitschers deze artikelen niet krijgen, 

fen uit deze landen 

zijo, 

doch b.v. voedsel moeten verschaffeo. 

Er is geen twijfcl aan, dat de Duit- 
schers zich io deze campagne hevig 

hebben moeten irspannen en ondanks 

de snelheid, waarmede zijis verloopen, 

zijv de Duitscbe verliezen aan mav- 

schbappen en materiaal bijzonder zwaar 

geweest. Er is cok weinigtwijfel aan, 

dat Duitschland geroodzaakt is ge- 

weest zijn troepen en vliegiuigen voor 

deze campagne t» onttrekken aan West- 

Euroupa, ofschoon dit niet belangrijk 

genoeg was Om op ernstige wijze de 

operaties io ber Westen te brinvloe- 

den, hoewel het desondanks de zorg- 

vu'dig overwogen plannen van de 

Duitsche oorlogsmacbine 

stuurde, 

io de war 

Engeland h eft thaos den steun van 

het Grieksche leger de luchtmacht, de 

vloot en de koopvaardij em behoudt 

nog Kreta. 

Iodien Duitschland zijn weg op vre- 

delievende wijze door Griekenland zou 

hebben gev onden, dan zou de Grieksche 

regeeriag overreed zija geworden om 

toe te stemmen io een Britsche ontruiming 

vao Kreta, weik eiland voor Engeland 

bijzonder gunstig gelegen is. 

De gevolgen van de Grieksche cam- 

pagne kunnen eerst na den oorlog 

volledig naar waarde gescbat worden, 

doch het is duidelijk, dat zij vele voor- 

deelen opleverde. Bovendien moedigt   de aanwezinheid van de Joe, os'avische 

  

en Grieksche regeering in het buiten- 

land den weerstand aan, 
Aan de andere zijde van de balans 

staat — zulks moet worden toegege- 

ven — dat de Duitschers een presti- 

gz-succes hebben geboekt, waarvan de 

propagandawaarde op knappe wijze 

wordt uitgebuit. De waggelende Itali. 

anen zijo ook herleefd. 

Aodere punten zijn de vijandelijke 

Opmarsch in Cyrenaica en de indruk 

op het Turksche voik. De positie kon 

Wworden samengevat door te zeggen, 

dat op het eerste gezicht de Duitschers 

aanzienlijke voordeelen hebben behaald, 

doch dat — wanneer men de zaak va- 

der bekijkt — de Duitsche voordeelen 

niet zoo zeker zija. 

Malakka. 

Een verklaring van 

Brooke Popham 

De situatie in het Verre 

Oosten. 

Singapor?, 1 M-zi (Reuter). ,Naeen 

sobere analyse van de moeilijkheden 

van eenigerlei mogelijken tegeostander 

ben ikervan overtuigd, dat hij tamelijk 

»sseaky” tijd zou bebber, indien bij 

Malaya zou aanvallen”, zeide Sir Ro- 

bert Brooke Popham. 

Wijzend op een kaartaan den muur 

merkte hij op, dat Malaya, Sumatra 

en Boroeo vav Australisch standpunt 

beschouwd strategisch als een eenheid 

moeten worden beschouwd. 

Sir Brooke Papham zzide voorts, dat 

de dreiging tegen Malaya laatstelijk 

niet verergerd is, doch de toestand zou 

zicb in 24 uur kunoen wijzigeo. 

Dz toestard o» den Balikan en in 

de Middellandsche Zee zal niet veel 

terugslag op Malaya hebben, 

Suez veroverd is. 

De opperbevelhebber der Britsche 

strijdkrachten in het Verre Oosten zeide 

voorts ervan overtuigd te zijn, dat Ne- 

tenzij 

derlandsche-Indit een flinken strijd te- 

gen een agressor zou voeren en niet 
z0u luisteren naar schoone belofteo van 

de ,as" Naar zija meening kuonen 

Nederlandsch-Indiscbe jagers- en bom- 

menwerpers - escadrilles even goed 

»raids” ondernemen als de R.A. F. 

Een desbetreffende vraag beantwoor- 

dend zeide Sir Robert niet te gelooveo, 

dat een vijand Malaya zou passeeren 

om Australiz aan te vallen omdat dit 
strategisch onuitvoerbaar is, daar de 

Vijand oppositie zou ontmoeten Over 

duizenden mijlen. 

Sir Robert zeide, dat het zuiver toe- 

val was, dat hij mioister van Kleffeos 

Ontmoette, toen bij onlangs te Mani- 

la vertoefde. 

Ned.-Indis 
  

De Ned.-Indische vliegers. 

Buys veilig teruggekeerd. 

Aneta verneemt nader aangaarde 

den door de Nederlandsch-lndische 

vliegers Pennings eo Buys op Vlissingen 

ondernomen aanval, dat Peonings op 
den terugweg een noodlanding maakte, 

en vermist wordt. Buys is daarentegen 

veilig naar zijn basis teruggekeerd. 

BAAT HET OM 
DRUKWERK ? 

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

goedkooper, 
Vraagt offerte bij de Ked 

Snelpersdrukkerij ! 

Uverbindt zich 

  

  tot niets! 

NIEUWE WITGAVE of HERDRUK yan J. B. WOLTERS" 
UITo. Mi, BATAVIA. 
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FEUIL ETON 
    

SFAANSCHE DUKATONS 
(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 

zat stil voor me uit te kijken, 
bofd door een overweldigend ge- 

voe| van teleurstelling. Als hij oumaar 
even mija kaot wilde opkijken, dan 
konden miju oogen hem verteilen dat, 
wat ik oomogelijk met woorden zegaen 
kos. Maar hij keek niet &a keer mijo 
kant op. Toen begon mijn eerste te- 
Isurstelling, waardoor ik zelfs Cuthbert 
door zijo tikje afgunst op de bevoor- 
rechte plaats van zija vriend, niet 
loyaal bevonden had, te verminderen 
en daarvoor in de plaats kwam een 
martelend gevoel van twijfel. Cubtbert 
wist natuurlijk, dat betgene wat hij 
als de hoogste gunst beschouwd zou 
hebben, voor Dugald Shaw slechts een 
kwestie van plicht en verder niets was. 
Ja z00 was het—en daardoor keek hij 
100 onverschillig en strak voor zich: 
bet verveeide hem, dat er aan 't be- 
spreken van de kwestie geen eind kwam. 

        

   

  

Daarom begon ik opgewekt met 
Mr. Vane te praten en hem met al- 
lerlei dingen te plager, met 't gevolg, 
dat we wel een beetje uirbundig wer- 
den en hij in een dol oogenblik zija 
cigen das om den hals van Cruso 
strikte, a!s teeker, dat bij voortaan 
van ons beiden hoorde. En toen—juist 
omdat ik zag, dat Dugald-Shaw's b'ik 
op ons gevestigd was—keek ik hem 
koket lachend in zijn oogen en zei, 
dat ik 't uitstekend vond, mits we niet 
over onzen gemeenschappe ij-en hood 
aan ' kibbelen raakten. En daarna 
sprong ik vroolijk van tafel op eoliep 
lachend weg, met inwendig 't gevoel 
van een schorpioen, die zichzelf een 

beet geeft. 
Toen ik langs Cookie met zija om- 

wascbblik beenliep, schoot me opeevs 
iets te bionen. 

.Cookie,” zei ik, ,toen Captain 

Magnus z00even vertelde, dat hij bij 

vergissing de verkeerde patronen bad 

meegenomen, keek je hem z0o0 aller- 
gekst aan. Waarom was dat?" 

Cookie haalde zijn baaden uit het 

water en sloeg zeepsop van zijo vingers 

af, terwijl bij op ecen merkwaardige 

schichtige manier om zich beerkeek. 

Toen rolde hij op angstwekkende ma- 

Dier met zijn oogen ev keek me aan. 
»Waarom was dat, Cookie?" drong 

ik aan. 
»War ben Cap'n nou?" 

»Daar in de verte op her sirand, 
bij kan je onmogelijk hooren.” 

»Msss Jinry niks zeg, dat Cookie 
moelekheden krij?” 

»Zoo waar als ik hier sta niet, Coc- 
kie.” 

» Wei” —Cookie boog zich iets voor- 
over en begon fiuisterend te spreken, 
als een cchte samenzwecrder—,Cap'n 
zeg, bij heef vergeet zijn geweer p'tro- 
nen. Ma' Miss Jinny. toen bij terug 
kom, beef Cookie zelf zien, zijn ge- 
weerp'ronen uit gordel, z'n revolver- 
p'tronen derin. Nou!” 

Ik keerde me om, te verbaasd om 
te spreken. Waarom had Captain 
Magsus zich de moeitz gegeven om 
Over zu'lk en onbeteekenende zaak te 
liggeo? Ik herinverde me nu ook weer, 
dat hij bij de plotselinge vraag van 
Mr. Shaw geschrokken was, en dat 
bij eerst geaarzeld had, voordat bij 
stotterend antwoord had gegeven. 
Waarom was dat? Misschien was hij 
een slechte schutter en schaamde hij 
zich ervoor? Misscbhieo had hij de 
voorkeur gegeven om de schuld op de 
ammunitie te gooien, liever dan te 
moeten toegeven, dat hij niet kon schie- 
ten? Dat zou de reden welzijn, want 
hoe ik ook dacht, een andere oplos- 
sing kon ik niet vinden. En de veron- 
derstelling, dat bij om een andere re- 
den, dan die hij opgegeven had, een 
tocht naar de andere zijde van het     

eiland was gaan maren, leek me te 
ver gezocbt, om er dieper op io te 
gaao. 

Weer ging er een week voorbij en 
pog was de. kist met dukaten niet ge- 
vonden. Wel werd de mogelijkheid 
elken dag grooter, in omgekeerde 
evenredigbeid met het gedeelte van de 
grot, dat nog nagezocbt moest worder, 
dat Fortuna ons, voordat de dag om 
was, met een gulden glimlach voor al 
onze moeite zou beloooen. Maar on- 
danks deze mogelijkheid leck het wel, 
of 't optimisme van de meesten van 
ons begon te verzwakken, We badden 
't aan Mr. Shaw, deo verstokten 
twijfelaar en pessimist, van den be- 
ginne af aan te danken, dat de beide 
andere mannen in de grot aan't werk 
bleven, En Cutbbert Vane moest al 
zijo loyaliteits-gevoel tegenover zijn 
vrieod te bulp roepen—natuurlijk bielp 
zijn afkeerigheid, om een achterblijver 
genoemd te worden, ook een hadje 
mee—om de verleiding vao 't schat- 
graven eraan te geven en ment Cru- 
so8 en mij erop uit te trekken, weer- 
stand te bieden. En wat Captain 
Magnus betrok, hij was z00 rusreloos, 
dat het iedereen opviel. Op zijn eigen 
ruwe manier had bij al een paar maal 
voorgesteld, als de radicaalste manier 
om 't goud te pakken te krijgen, om 
't beele eiland met een flinke hoeveel- 

heid dyoamiet de lucht in te laten 

1, 
viegen. Maar daar zijo voorstel nie 
veel bijval vond, verdween bij telkens, 
bij wijze van kalmeermiddel, voor uren 
achtereen vaar den aanderen kant van 
het eiland, 

Mr. Tubbs zeide minachtend, dat 
iemand die zichzelf een ontdekkings- 
reiziger en een zakeoman noemde, 
allang had moeten ruiken, waar de 
kist verborgen was: voor mij was het 
meest zonderlinge van deze redenee- 
ring, dat Mr. Tubbs' zelf, die er te 
oordeelen naar zijn verhalen, prat op 
ging tot de laatste categorie te be- 
hooren, tot dusver blijkbaar niet op- 
gekomen was om zijn neus in dienst 
van de expeditie te stellen. Anders 
was 't gesteld met Miss Higglesby 
Browne. Sinds eenige dagen was ze 
begoonen, om zich eenige uren per 
dag in haar but terug te trekken, 
waar Ze alleen lange, besloten zittingen 
hield, Tante Jane was z00 goed om 
het doel ervan aan ons, leeken, met 
cen devote uitdrukking op baar gezicht 
te verklaren, Daar de berop'aats van 
de kist vatuurlijk aan de Ubiverseele 
Wijsbeid bekerd was, beboefde Violet 
zichzelf slcbts in barmorie te brengen, 
om dit weten deelachtig te worden.   Wordt vervolgd.


	00813
	00814
	00815
	00816

