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Protestantsche kerk. 

D2 kerkdiensten van de Protestant- 

sche gemeente voor de maard Mei zijn 

als volgt geregeld. Zondag 11 Mei 

preekr ds. W. Sikken des voormiddags 

om 9 uur te Madioen en des namid. 

dags om 6 uur te Kediri: Voorts leidt 

Ds. Pb. van Akkeren des 

om 6 uur een godsdienstosfening te 

Blitar. D2 kerkdievsten van 11 Mei 

houden verband met de herienking 

van den 10 Mei-dag. 

Zondag 18 Mei preekt Ds. Sikken 
des voormiddags om 9 uur te Kediri 

diaken Horninge). 

Voorts preekt de heer W. van der 

Viugt dienzelfden dag des morgens om 

9 uur te Blitar er des ramiddags om 

5 uur te Torloengagoeng en Ds. de 
Graaf van Modjowarao des ramid- 
dags om 6 uur te Paree. 

Zondag 25 Mei preekt Ds. W. Sik- 

ken van Madioen des voormiddags om 

9 uur te Madio:s en des 'namiddags 

om 5 uur te Ponoroyo. Zondag 1 Juni 

leidt Ds. Sikken des voormiddags om 

9 uur een godsdiers:orfeniog te Ke- 

diri en des vamiddays om 6 uur 

Blitar. 

Naast den op 6 en op 20 April in 

de godsdienstoefeving aan de gemeer- 

te voorgestelden candidaat 

vervulling van cen vacature als diaken 

io de kerkeraad, werden geen andere 

candidaten voorgesteld. Ook werden 

geen bezwaren tegen den door den 

pamiddags 

(bevestiging van 

voor de 

kerkeraad voorgestelden candidaat in- 

gebracht, zoodat de heer L.G. Hornir- 

ge bij eokele candidaatstelling verko- 

zen is verklaard. Zija bevestigivg zal 

plaats hebben op Zondag 18 Mzi a.s, 

Ia verband met het vertrek van den 

beer van der Leeuw wordt voortaan 

het secretariaat kerkeraad 
Wwaargenomen door den heer JH. Zij- 

derveld, Madjesang 20. De heer Hor- 

ninge belast zich met bet plaatselijk 

bebeer van de geldmiddelen (adres 

Madjenang II). Het kerkelijk kantoor 

blijft voorloopig gevesttgd : Residents- 

weg 3. 

Op Zondag 18 Mei a.s. zal na af- 

loop van de godsdienstoefening cea 

extracollecte worden gehouden ten ba- 

te vao de Christelijke Militaire Tehui- 

zen. ' 

De godsdienstoefening van 15 Juni 

te Paree zal des-voormiddags wordeo 

gehouden en een doopdienst zijo. Aan- 

gifte van doopelingen kan geschieden 

bij de kerkelijk gemachtigde, mevr. N. 

Adama van Scheltema-Groenveld, h8- 

tel Paree. 

van den 

De 10 Mei-herdenking. 

Wi vernemeo, dat zoowel het V.O.C. 

als de Stadswacht op 10 Mei een 

marsch door de kotta zal maken, met | 

de Aloon-Aloon als eindpunt. De te 

volgen route zal nog vader wordem 

bekend gemaakt. 5 

De herdenking van den 10 Mei-dag 
zal door de padvinders van de Ned.- 
Indische Padvindersvereeniging op zeer 

plechtige wijze met een indrukwerkkend 

ceremonieel plaats hebben. Van 8 tot 
9 uur zullen de verkenners de wacht   

houden bij een wachtvuur. Om 9 uur 

zu!len alle groepen, leiders en leidsters 

een fiambouw ontstekenaan het kam- 

vuur. Op plechtige wijze worden zij, 
die ia den strijd voor het vaderland 

gevalleo zijo, herdacht, terwijl de pro- 

clamatie van H. M. de Koningin van 

10 Mei van het vorige jaar zal worden 

Voorgelezen. 

Er zal &&a flambouw onder escorte 

naar het hoofdkwatier van de padvin- 

dzrs worden overgebracht. Deze flam- 

bouw wordt van een opschrift voorzien 

en bewaard en wel wederom worden 

ontstoken als Nederland herrezen is! 

Het programma vao de overige ber- 

denkings-plechtigheden zal z00 spoedig 

mogelijk worde bekend gemaakt, bene- 

vens de route welke de V.O.C.-ersen 

de stadswacht zullen volgen bij hua 

marsch door de kotta oaar de Aloon- 

Aloon. 

Societeit Brantas. 

D2 gebruikelijke maandelijksche bridge- 
drive in de societeit Bran as zal wordeo 

gehouden op Weoensdag 28 Mei. Voor 

de kinderen wordt op Woensdag 21 

Mei een bioscoopvoorstelling gegeven, 

aanvangende om 6 uur ».m. 

Padvinders-Kampvuur. 

Dinsday 29 April j. I. hieldeo de 

padvinders van de Ned.-Indische Pad- 

vioders' Vereeniging een groot kamp- 

vuur ter gelegenheid van dea verjaar- 

dag van H.K. H. Prioses Juliana en 

tegelijkertijd ter viering van St. Jo- 

risdag. De heer Hogenraad, voorzitter 

van de plaatselijke afdeeling van de 

N.LP.V. bield een toespraak, waarin 

bij o.a. memoreerde, dat de resident 

het eere-voorzitterschap beeft willen 

Voorts 

Walstra over Prinses Juliana ea hop- 
mao Horninge over St. Jorisdag. 

aanvaarden, sprak hopmas 

Na een tijd lang een kwijnend be- 

staan geleid te hebben, man deze pad- 

vindersvereeniging zich thaos in een 

grooten bloei verheugen. Aan de lei- 

ders-koempoelan, welke op 28, 29 en 

30 Mei te Djokjakarta gehoudeo wordt, 

zulled mevr. Schakel, mej. Buning en 

mej. Schroeder deeluemen, 

voorts de heeren Zijderveld, Walstra 

en Horvioge ook van de partij zullen 

zijo. 

terwijl 

Kunstkring, 

Het programma van den Kedirischen 

kunstkring voor de maand Met bevat 

een drietal uitvoeringen. Op zaterdag 

3 Mei des avonds om 9 uur treedt 

Darja Collin op (plastische dansen), 

Zaterdag 17 Mei geeft de Officiers 

Tooneel Vereevniging uit Soerabaia een 

Opvoering van de ,,Moord op de twee- 

de verdieping” en Dinsdag 27 Mei 

geeft het A.B.C. cabaret wederom een 

voorstelling. 

Voor de komende maanden wordt 

nog aangekondigd de Ned.-lodische 

Tooneelgroep met ,Jeugd”, Teo de 

Witte met ,,Langs die pad van Suid- 

Afrika”, eenstentoonstelling van ,,Vrou- 

welijk palet” en ten slotte een piano. 

recital van Lili Kraus. 

Zwembad Soerowono. 

De zwemvereeniging  Soerowono 

oaganiseert Zondag 18 Mei a.s. groote 

zwemwedstrijden in het zwembad vaa 

denzelfden naam bij de sf. Kentjong   

(Paree). De wedstrijden, welke des 

morgens ?'m 8 uur een aanvang ne- 

men, zija voor kinderen, doch bij vol- 

doende d einame ook voor volwasse- 

neo. Het inleggeld bedraagt f 0, 50 

per persoon er Zija aardige prijzen 

beschikbaar. 

De iaschrijving staat npen tot 8 

Mei, eventueel telefonisch bij den heer 

Meyeriok (sf. Kentjong). 

Voor de Oorlogsfondsen. 

Op Zaterdag 10 Mei zullen door de 

vereenigde Prios Berohard- ea Sfitfire- 

fondsen ,,Vrij Nederland”- postzegels 

verkrijgbaar worden gesteld te bate 
genoemde fondsen. lalichtiogen 

zija te bekomen Baloewerti 35, tele- 

fooo No. 100. 

N. V. Kediri Stoomtram 

Maatschappij. 

De Opbreogst bedroeg over : 

van 

April 1941 £20200.— 
(voorl. opgave ) 

Apr.! 1940 f 16439.— 

(defin. 0) 
Siods 1 Januari 1941 £ 76445. — 

1 (voorl. “ ) 

Hetzelfde tijdvak 1940 f 62342.— 

(defin.””,) 

Malang Stoomfram 

Maatschappij, 

De Opbrengst bedroeg over: 

April 1941 £ 31000.— 

. voorl. opgave 

April 1940 f 22800.— 

defin. 
Sinds 1 Jaouari 1941 f 77200.— 

voorl. aa 
Sinds 1 Jaouari 1940 f 73700.— 

defin. » 

De voedselsituatie. 

Aan bet ecooomisch verslag ontlee- 

nen wij, dat de voedselsituatie over 

het algemeen normaal was. In enkele 

sawah-gebiedeo, zooals het district 

Lengkong (regeotschap Ngandjoek), 
waar slechts weinig sawah-mais ver- 

bouwd wordt, werd de patjeklik flivk 

voelbaar. Een deri der bevolking van 
Lengkong, dat voor baar dagelijksch 

onderhoud op loonarbeid was aange- 

wezen, geraakte in moeilijkheder, in 

verband waarmede in de tweede helft 

van de maand Muart van regeerings- 

wege een bedrag van f 5000.— werd 

beschikbaar gesteld, hetwelk in hoofd- 
zaak voor werkverscbaffing bestemd 

is, namelijk bet verbeteren van den 

irrigatie-toestaod van het district en 

het dempen van waterplassen en poe- 

'n enkele desa's, waar de bevol- 
king door malaria verzwakt was en 

Diet kon werken, is al dadelijk overge- 

len. 

gaan tot voedselverstrekking. Op een 

enkele plaats in Zuid-Blitar werd een 

bedrag van rond f 300,— beschikbaar 
gesteld door het ,Fonds voor bevol- 

kingsbelangeo” voor voedselverstrek- 

king aaa behboeftigeo. De werkver- 

schaffing io eskele arme streken van 
bet Zuidergebergte (Toeloeng-Agoeng) 

kon worden besindigd. 

Prijsstijging en -welvaart. 

De resultaten van een onderzoek 

naar de prijzen van een achttal pro- 

ducten ofj 23 verschillende pasars in 

deze residentie, worden vermeld in 

het economisch verslag. Alleen de goe- 

la-mangkok-prijzen vertoonen een da- 

Hog, verder zijn alle prijzen gestegen, 

zooals van padi, kedelee, klappers enz. 

De hardel op de pasars vertoont 

niet veel verscbil met het vorige kwar- 

taal. De pasar-opbrengsten in de vier 

regentschappen Kediri, 

Toeloengagoeng en Blitar, met inbegrip 
Ngandjoek, 

van de beide stadsgemeenten B'itar en 

Kediri, hebben in het eerste kwartaal 

van dit jaar in bet gehee! f 71721,— 

bedrageo, tege over een bedrag van 

f 72634,— ia bet overeenkomstige 

tjdvak van bet vorige jaar. Uit de 

vervoercijfers blijkt, dat het reizigers- 

vervoer per S.S, K.S. M. (de reizi- 

gerstarieven van de K.S. M. werden 

met ingang van | Januari van dit jaar 

verlaagd !) en Oost-Java-autobus een 

stijging vertoont vergeleke bij het vori- 

ge jaar. Het goederenvervoer bleef be- 

langrijk, aodanks 

van den uitvoer. 

Het bedrijf van de 

Volkscredietbank natuur- 

ljkeo groei, terwijl de cijfers van dit 

kwartaal tevens den invloed ondervin- 

den acbteruitgang 

Algemeene 

toont een 

den van de grootere credietbeboefte 

van de bevolking tengevolge van de 

mindere opbrengsten van de tweede 

gewassen in het vierde kwartaal van 

het vorige jaar. De acbterstand is zeer 

gering (4.340/5). Ook de achterstand bij 

de grondwoekerleeningen is viet groot. 

Wat de ining van de Landrente 
betreft, was op ultimo Maart een be- 

drag groot f 137170,— ootvangeo, het- 

geen voor de geheele residentie 9 Y/, 

van den netroaanslag betcekent. 

De 

io de 

vermakelijkheidsbelasting beefr 

regentschappen Kediri, 

Njandjoek, Toeloengagoeng en Blitar, 

benevens de beide stadsgemeenten 

Kediri en Blitar, ia f 4993, — 

opgebracht, tegenover een bedrag van 

f 4558,— in het overeenkomstige tijd- 

vak van bet vorige jaar. Dit gunstige 

cijfer is hoofdzakelijk te 

de gemeznte Kediri. 

De opbrengst van de slackitbelastiag 

en van den zoutverkcop wes on 

vier 

totaal 

danken aan 

  

even groot als in herzelfde tijdvak 

van bet vorige jrarj ook de cijfers 

van den pandbuisdienst 

nig verandering. De 

laat echter een veel hoogere opbrengst 

zien, pamelijk f 400828,— in deze ver- 

slagreriode, tegenover f 312460,— in 

toonen wei- 

tabaks - accijos 

bet eerste kwartaal vas 1940. De ver- 
koop van opium toont een achteruit- 

gavg: ook het aantal licenties is vrij 

sterk teruggeloopen. 

Wegherstelling. 

De zware berstellingen aan den weg 

naar Besoeki zijo thans gereed, terwijl 

een gedeelte van den w?g tusschen 

km. 21 en 22 geheel is omgelegd. Dit 

gedeelte van den weg, dat gedurende 

cenige regeobuien jarea ra zware 
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VENDU-. & COMMISSIEKANTOOR V/H BRANTAS 
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vertoonde, 
kon niet afdoende hersteld worden. 

Er is ongeveer 14000 M?. grond 

Ontgraven, bij welke werkzaamheden 

meer dan 150 man arbeid hebben ge- 

vonden. De zeer urgente wegverbete- 

ring is derhalve ook een sitstekend 

werkverschaffingsobject geweest. 

De regentschapsraad had een bedrag 

van f 1700,— uitgetrokken om den 
weg afdoende te 

Besoeki is nu weer opeen aangevame 

regelmatig verzakkingen 

thans herstellen. 

wijze te bereiken, hetgeen velea in 

deze hitte met vreugde zulled vernemen. 

Panti-Soeko, 

Op Zaterdagavond, de 3de Meij.l. 

werd ia de s9os ,,Panti Soeko” een 

tajoebpartij gehouden, welke een geani- 

meerd verloop bad. Dit 

gehouden, ia verband met het feit, dat 

de Regent van Kediri, zich bereid had 

verklaard om als Beschermbeer toe te 

feestje werd 

treden. De vooraanstaande,Indonesische 

ipgezetenen waren dan ook goed ver- 

tegenwoordigd. Pas om 4 u. 's morgens 

verlieten de laatste gasten de soos. 

Mutatie. 

Benoemd met ingang van 1 Mei'41 

tot ongegradueerd substituut-officier 

van Justitie te Soerabaia, de heer Ra- 

den Mas Partatmo, lid van den land- 

raad alhier. 

De beer R. Soehardi, onderwijzer aan 

de Neutrale Mulo albier, is benoemd 

tot onderwijzer aan de le Gouverne- 

mevts H.I, S. te Soerabaia. 

Is de plaats van den heer Wallis de 

Vries werd tijdelijk benoemd tot waar- 

nemend kasgeemployeerde bij het agent- 

schap van de Javasche Bank alhier, de 
heer A. H. v.d. Weerd. 

Inbraken. 

Op Zsierdagavond j.l. bad een bru- 

tale inbraak plaats io het gebouw van 

dele H.I.S. aan de Aloon-aloonstraat 

alhier. De dieven hadden het raam 

opengebroken en forceerden de kast, 

waaruit een bedrag van f 17,25 (zijode 

de spaargelden der leerlingen) werd 
Naar de 

ijverig gezocht. 

tocgetigend. daders wordt 

Oak wsrd op dienzelfden nacht bii de 
Gemeentesecretarie ingebroken. Doch 

de inbreker was gewoor door de deur 

binnengegaan en maakte de brandkast 

open met de sleutels, welke zich ook 

in bet kantoor  bevonden, De 

dief, die een bedrag van f 166,— had 

medegenomen, is vermoedelijk geen 

onbekende van het gemeentepersoneel. 

De politie is bezig met het 

zoek. 

onder- 

Een ongeluk. 

Op Zondagmorgen j.!. was een kar- 

bouwenhoeder bet slachtoffer geworden 

van zijn wildgewordeao karbouw. Het 
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Handel in Nieuw- en   
  

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Tweedehandsch Meubilair. 
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Voorwaar een meer dan «cl 

  

De geweldige Universal 

was ongeveer 11 uur s'morgens, toen 

Sosrip, de karbouwenhoeder, zich met 
zijn karbouwen paar de kali begaf, om 
hen een bad te geveo. Bij zijo terug- 

keer sloeg hij eer der karbouwen zoo- 

danig, dat het beest piotseling woest 

werd en Soerip te lijf ging. Soerip kon 

van scbrik niet witwijken, kreeg 
een flinke stoot in zijn buik em viel 
bloedend neer. Bij dat vreeselijke 
schouwspei waren eenige menschen naar 

hem toegesneld en brachten hem raar 

het G. B. Z. ,Gambirao”. 

Surya Wirawan, 

Os» Zondagmorgen j.I. had de joar- 
lijksche ledenvergadeping plaats van 
de p'aarselijke ,Surya Wirawan” in 
het lokaal vao de Neutra'e Mu'oschool 
alhier. Ds bestuursleden traden af, ter- 

  

wij! cen nieuw bestuur gevormd werd, 

De formatie van het visuw bestuur is    
als volgt: 

Voorzitter: 

Vic:-Voorzitte 

Secretars: 

Soeprapto. 
Roroatmodjo.    

Penningmeesie ". So trasno. 

  

Soenarto. 

SPORT. 
Voetbal. 

Op Zondagmidday j.. was de plaat- 

Commissaris : 

selijke vostbalvereeniging ,Doho” naar 
Pare    

    

9292 ze p 
komen'tegen bet elital van de” Asi: 
bachtechool aldsar, D» ui 
deze wedstrijd was 2— 

Athketiek. 

Het com''& yan het Roorie Kruis 

te Toeloengagoeng bad op Zondag- 
middag, 5 Mei j.l. een sportdag geor- 

   

  

  

ganis-erd, waarbij verscbillende atbleten 
van Kediri, Blitar en nog andere 

plaatsen vertegenwoordigd waren. Ver- 

  

schllende bedrijven w.o. Pepermuot- 

fabrick Semar”, kretekfabriek ,, Moro 

Ssneng” es ,Oempling” hadden bij- 
gedrayen voor de prachtige prijzen, 

weike beschikbaar werden gesteld voor 
de winnaars. De publieke belangstel- 
ling was heel groot. Op de tribune 

zagsn we de autoriteiten met huvne 

dames, zoomede het bestuur van het 

»Roode Krus' van Toeloengagoeng. 
Io verband met de tijisomstandigheden, 
werden eeoige programma's afyelascht. 

Kediri kon gelukkig de meeste prijzen 
bebalen. Deze zijn de leden van de 

bekende ,Kedirische Sportvereeniging” 
albier, De uitslagen zijn als volgt: 

Hedenavond 
De prachtige Warner Bros Super filmschlager 

R. MONICA“. 29 
Met de begaafde filmdiva KAY FRANCIS, bijgestaan door een cast van uitgezochte sterren. 

hitterende film met een mooien inhoud. Een geheim, waarover zij met 

KORTOM ! 

Doderdag 8 t/m Zaterdag 10 Mei. 

O0 so egisi in LIGHTNING CONDUCTOR”. 

»Het Lied vap de groote Stad” 

WONDERVOLLE SYMPHONIE, welke in deze mooie film voor het 

Een film die niemand missen mag! 

  

   U 

haar beste vriendin niet kon. zelfs niet durfde spreken. 
Een film, die U gezien moet hebben! 

   

  

en Woensdag 7 Mel. 

(Spionnen in een groote Sta: 

Komt dit zien! 

Vooraf! Het NIEUWSTE ACTUEELE WERELDNIEUVWS! 

MAXIM THEATER 
Woensdag 7 en Donderag 8 Mel. 

film. vol actie en sensatie 

JUNIOR G- MEN”. 
Met THE ,DEAD END" KIDS, en ,THE LITTLE TOUGH GUYS” voor heteerst tezamen in &en 

film. &n diezch ten dienste stellen van hun Vaderland om de 5e Colonne in Amerika orschadelijk te 

maken. Een enorm spannende Avonturenfilm, zooals nog nimmer in Kediri vertoond, 

Vrijidag 9 tm Zo1dag 1! Mel. 

Warner Bros! meesterwerk CITY FOR CONCUEST”. 

(Het Lied van de groote Stad). 

Een machtig verhaal over NEW YORK, de milioenen metropolis, 

ANATOLE LITVAK en muziek van MAX STEINER. 
is niet alleen de titel van de film, maar ook de naam van een 

t cerst ten gehoore wordt gebracht. 

Met GORDON HARKER — JOHN LODGE — SALLY GRAY ea uitstekende Engelsche krachten. : 

Speerwerpen: 

le prijs, Wijoto (Kediri) 40,90m. 

2e ,, Hermani (Kediri) 36,320. 

Ver springen metpols- 

stok: 

le prijs: Hermari (Kediri) 7,25m. 

2e  Soedjari (T.Agoeng) 7,14m. 

Ver springen zonder pols- 

stok. 
le prijs Hermani (Kediri) 5,58m. 

22 Marsoro(T.Agoerg)5,4Im 
Kogelstooten: 

le prijs, Everhard (T. Agoena) 

10 55m. 

2e ,, Hermani (Kediri) 9,55m. 

Estaferte: 

1: prijs cub ,,Porta” van Toeloeng- 

agoenp. Na dit athletiekgedeelte, 

word en voetbalwedstrijd gehouden 
tusschen de Voetbalbond van Toe- 

losnyagoeng, de T.V.UL,, en de Bii-     

  

Voetbalbond, de P.S.B., we!ke 

met 1—0 voor B'itar eirdigde. Hierna 

ta 

vo'gde de priisvirrciking, aan de win- 
den Assistent-Resident 

Toeloengagoeng. 

nasrs door 

van 

RICHZ THEATER. 
Nog bden en Wornsdag 7 Mei 

Kay Fravcis io de prachtige Waroer 

Bros Super fiimsch'aser 

»Dr. MONICA" 

Een grbeim, waarover zij met haar 

beste vriandio niet koo, zelfs niet 

durfde spreken. 
E:n mer dan mooie film met en 

scbitrerenden inheud. 

Wi 

Diet”, 

adviseeren slechts: ,mist dit 

Zij is hetten volle waard, meer dan 

te worden ! 

  

e2ns gez 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 7 en Dorderdag 8 Mei 

De geweldige Seriefilm vol actie 

en sensatie 

JUNIOR G-MEN” 

Een enorm spannende Avonturen- 

film, die viterst actueele onderwerpen 

behbandelt. 

»De Dead End Kids” en ,,The 

Little Tough Guys” tezamen in 6€n 

film, die zicbt ten dienste stellen van 
hun vaderland om de vijfdzs Colonne 

in Amerika onschadelijk te maken, 

Vol avontuur.... vol dramatische span- 

en bijzondere interessante 

gebeurtenissen ! 

Ding... 

Dubbel zcoveel opwinding eo sen- 

satie dan in eenige andere avonturen- 

film.   

Een Vlotte en onderhoudende Engelsche film, die van begin tot einde boeit. 

Deze nieuwe film zal ongetwijfeli bij een jeder in den smaak vallen. 

  

Met de eminante sterren IAMES CAGNEY en Ann Sheridan in de hoofdrollen. 
pe geregisseerd door de beroemde 

Oud en Jong zal deze film met groote 

belangstellicg volgen. 

Arteotie | Het 22 Tevens Slotged. 

wordt volgende week gedraaid, welke 

interessanter is nog boziender, voy 

dan het eerstz. 

Politie -rapport. 

Tegen K., wonendz Semampir werd 

P.V, opgsmaakt, terzake licbte mishan- 

deling van S., wovende Semampir. 

Door den A. - R. van Kediri, deo 

heer M. S. werd P.A. opgemaakt con- 

tra den heer K.S B., wonende Hoofd- 

straat, terzake het niet nakomen van 

de gedragsregels bij totale Luchtver- 

duistering op 27 Maart 1941. 

S., wonende Da dangan doet aan- 
gifte van disfsral, mi Idels ondergravicg, 
van lijfgoederen ter g-zamenlijke woar- 

de van f 3.10. 

S, wonende Dandangan doet zan- 
gifte van diefstal van lijfgoederen ter 

waarde van f 1,45. 

S., verpleegster bij her Ziekenkuis 

»Gambiran” alhier doet aangifte van 

diefstal van lijfgoederen ter gezamen- 

ljke waarde van f 30,83, ten nadeele 

vao bet Ziekeuhuis ,Gambiran”, 

G.E., woreode Bandjaranstraat doet 

aangifte van diefstal van een divan- 

kleed ter waarde van f 2,—, 

S., wonende Bangsal doet aangifte 

van diefstal van lijfgoederen ter ge- 

zamenlijke waarde van f 8, 05. 

M., Aloon?-siraat doet 

aangifte van dicfstal van een sarong 

ter waarde van f 1,—. 

wonende 

L.T.G. wonende Boerengan doet 

aangifte van verduistering van een 

bedrag aan contanten ad. f 6,50 en 

een rijwiel 

gepleegd door R., wonende Tozroes 

(Gampengredin). 

ter. waarde van f 15,— 

K., wonende Kemasan doet aangifte 

van verduistering van een kaio ter 

waarde van f 1,50 gepleegd door S., 

wosende Kemasan, 

Heer L.G.H., wonende Madjenang 
doet aangifte van diefstal, middels 

braak, van een bedrag aan contanten 

ad. f 166,84!/, ten. nadeele van de 
Gemeente alhier. 

B., wonende Kampongdalem doet 
aangifte van diefstal, middels braak, 
van een bedrag aan contanten ad. 
f 17, 25 ten nadeele van de H. I. S. 
te Kediri. 

Naar de Arabische Zee. 

Zuidwaartsche expansie in de rich- 

ting van de Arabische Zee was reeds 

een droom der Russiscbe tsaren, In 

1839 steunden de Russen den Afghaan- 

Dost Moham- 

med, tegen de Perzische invasie. De 
Britsche regeering in Voor-Indi2 maak- 

te zich bezorgd over den Russischen 

invloed en zond een troepenmacht om 

Dost Mohammed af te zetten ten gun- 

ste van zijn z00c, Sjoeja el Moelk, die 

te Kaboel verblijf hield. In dien tijd 

werd de invloedssfeee tusschen Rus- 

land en Engeland gedee'd. 

schen keizer te Herat, 

Later kwamen d: beide belangen 

wederom in botsiog in her z.g. ,,Pav- 

djzh incideot” in 1885. Lingzaam n2- 

derde Rus'aod de Britsche invloedssfeer 

io Britsch Indi8. Tens'otte, in 1895, 

stelde een Russisch-Britsche overeen- 

komst de respectieve invloedsferen in 

io de Pamir-hooglanden vast. 

D: regrering van Stalin schijnt dien 

ouden Russischen droom 

weer opgedolven te hebben. Met de 

ontwikkeling der nieuwe industric-ge- 

biedeo is Centraal-Azi& ging yepaard 

meer brhoefte aan goed vervoer van 

imperialen 

goederen uit deze streken. Thans moe 

ten deze over duize-deo mijleo per 

spoorweg vervoerd worden, om ter- 

slotte verscheept te worden betzij in 

de havens aas de Zwarte Zee, die 

Diet veilig zijo, de haven van Wiadi- 

wostok, die van ijsvorming heeft te 

lijdeo, of die vay Dairen ea Tientsin, 

die onder Japansche controle staa», 

  

Zou zulk een uitgang kunnen wor- 

raar het zuiden toe, 

aan de Britsche-Indische haveo Karat- 

sji, aan de mondirg van de Indus, dan 

zou dit 

verlagen. 

dea gevonden 

de vervoerkosteo uitermate 
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Geografische Positie bepaalt 

Rusland's politiek. 

  

Botsing van invloedssferen in Azis. 
  

  

(Slot) 

Turkestan — Siberit spoorweg. 

Ben pas aangelegde spoorweg naar 
het zuiden, de zoogesaamde 'Turkes- 

tan — Siberi& - spoorweg schijat er- 

op te wijzen, dat Stalis in die richting 
ageert. 

Sedert de Turkestan — Siberig - 
spoorweg in dienst is gesteld, heeft zich 

eeo krachtige Russische in vloed merk- 

baar gemaakt in Afghanistan. Thazs 

scbeidt slechts een smalle bergketen de 

lander, tevoren door schijobaar on- 
dcordringbare steppeo en woestijnen 

gescheidea waren. 

Eeo ander middel, waarmede Rus- 

laod zija invloed io deze Britsche ir- 

vloedssfeer heeft bevorderd, in com- 
munistische propaganda. Britsch-Indi& 

wordt hiermede, overstroomd en de 

Britsche autoriteiten bebben het voort- 
durend volbandig om hiertegen op te 

treden, 

Rusland's -tegenwoordige houding 
moet worden gezien tegen den achter- 

grocd van zija verlangen om zija ge- 

ografische positie te verbeteren. Sta- 
lio deokt slechts aau Rus'aod'n ecigen- 

belang. Hij moet een uitganog vinden 

voor de Russische producten, en wel 

een, die noch door ijs, ooch door blok- 

kades of hooge havenrechten in buiten- 

landsche havens wordt bedreigd. Som- 
migz van deze uitgangen worden door 

den nazioorlog bedreigd, andere liggen 
in de Britsche invloedssfereo. 

Stalio zal zija gewicbt aan dien kant 
van de weegschaal werpeo, die hem 

belpt vrije havens voor langen tijd 

te verkrijgen. De Russischbe politiek 

der paar laatste jaren tooot duidelijk 
aan, dat het groote verlangen uitgaat 

naar een haven in het zuideo. Aange- 

nomea kan worden, dat de partii, die 
Sralia vrijen toegang gzeft tot de 

Arabische Zee, vermoedelijk de groo- 

ste kanseo zal bebben hem naar zijo zijde 

over te balen in hethuidige wereld- 
conflict. si 

PERCEEL-PAKISSADJI 

  

Levert versche volle melk. 

Karnemelk, Yoghurt, 
Room en Slagroom 

Prima kwaliteit. 

Leverancier van de groote ziekenhuizen te 
de meeste Doctoren 

ter plaatse 
Beleefd aanbevelend 

L. H. SCHRAUWEN' 
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DE ONMETELIJKE RIIKDOMMEN VAN SINKIANG. 

Invloed der aangrezende, geindustrialiseerde 

gebieden der Sovjet-Unie. 
  

Een mengelmoes van rassen. 

Nooit is Japan erin ge:laagd Cbina's 

verbindingen naar het zuiden en westen 

af te snijden. Talloozz incidenten lokte 

het uit, aas de Buiten-Mongoolsche 

greas, met geea ander doel voor oogen 

dan de Russen en Buiten Mongoli8? te 

bewegen de grens te sluiten en hen 

van vrijen bandel en vrii verkser met 

China te wecrhouden. : 
Reeds zijn de Japaovers in Binnen- 
Mongo'ig d-argedrorgeo, wsar zij ia 

Prins Teheen volgzamer vazal vonden 

en hem, verweekelijkten afstammelirg 

van de Khans, de droomen 

Mongoolsch Keizerrijk voorspieyelden. 

Maar in den weg van de Japansche 

westwaartsche expansie staat Singiang. 

van cen 

Sinkiang, de meest westelijke provincie 

van China met haar strategische posi- 

tie, cen land van uitgrstrekte woestij- 

nen, bijna ondoordriagbare berglarden 

en groote vruchtbare valleien, is sreeds 

het meest formidagele bolwerk geweest, 

dat China tegen heeft be- 

scbermd. Sinkiang en de Burma-route 

invallen 

zijo tbans China's poorteo paar de wes- 

tersche were!d. Over een afstard van 

negenhonder mijlen grenst het gebied 

aan de Sovjet-Usie, terwijlin het noor- 

den het Alrai-gebergte en Mongoli8, 

ea in bet zuidea het Kwen Lun-gebergte 

ea nog zuidelijker Tibet en Britsch 

Jodi8 liggeo. 

Sinds onheuglijk: tijden zijo vreemde 

volken in golf na golf de grenzen van 

Sinkiang overgetrokken. Zij werden 

door de groote viakten en bergachtige 

strekeo opgenomen. 

vertoont Siakiang een zonderlirg men- 

Tegenwoorsig 

geimoes van deze rassen. 

Aan den voer vaa het Aitaigebergte 

zwerveo de Mungoolsch2 nomalei met 

hun kuddeo vee evenals hun voorou- 

ders ia de dagen van Djengis Khavoen 

Tamerlan. Uit Sjensi, door den langen 

cortidor van Kansoe, zija Chineesche 

Mohammedaven 

krijgshaftig uiterlijk en hun vashou- 
gekomes met hun 

denheid aan oude zeden en gewoonten, 

Ongestoord door de wisselendz ceuwen 

en iovallen zijn gebleveo de corspron- 

kelijke bewoners die zichzelf Ouigaren 

noemen, Kaukasisch van uiterlijk, fier 

en opstandig vas aard. In al dezc eeu- 

wen hebben zij ooch hun Mohamme- 

daansch geloof soch hun zonderlinge 

zeden afgelegd. 1 

Aan de grens der Sovjet-Usie vestig- 

den zich de woeste Kozakken uit Ka- 
zakistao. Andere rassen zooals de 

Tartaren, Tadjiks en Oezbekken zijn 

eveoeens uit Russisch gebied de pro- 

vincie Sinkiang binnengedrongeo. Chi- 

neezen werden naar Sinkiang verbau- 

neo als straf voor misdrijven van' re- 

bellie. Langen tijd was het ecen oude 

gewoonte van Chineescbe invallers in 

Siokiang om als kolonisten menschen 

uit de provincies van China mede te 

brenogen. Ook Wit-Russeo vestigdea 

zich na de revolutie in Rusland in 
grooten getale in Siokiang. En langs 

oude verbindingswegen met Britsch- 

Indi£ kwamen de Hindoesche kooplie- 

den die een voordeeligen bandel me, 

de veie binneniand 

dreven. 

rassen van bet 

Onuitputtelijke -hulpbronnen. 

Zoo beslaat Sinkiang met zijn vier 

millioen menschen, verdeeld in veertien 
rassen, een gehied zoo groot als Eage- 

land, Fraokijk en bet oude Duitschlaod 

tezamao. En dit uitgestrekt gebied, 

welks natuurlijke rijkdommenen hulp- 

bronnen onuitputtelijk schijoen, is eerst 

de laatste jaren aangeboord door een 

modern bestuur, dat het tot China's 

onneembare vesting in het noordwesten 
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ea Chioa's rijkste provincie wilde ma- 
ken. 

Gsud 

steenkolen, gips en salpeter onder 
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deren maken Sinkiang tot meest 

Chi. 
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zeif exploiteeren 

raffinceren voor hus dagelijksche be- 
hoeften. 

In het noordwesten 

de Wo 

grootsts koper 

is. Ta zuid-Siskisng 

Soe H 

veertip proceni 

lanwoesjos,     
    

    

van 

De moge'ijkheid van explo' 

petroleumbror'er « 

onmidde!lijke 
regeeri:y. Oi bror 
Kasjgar en zulke and de 
streken alis Tanak K'-yeloen en Soeilai, 
en in Woesoe 
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ecbijnt de olie in zulk 

een overvloed vocr te komer, det her 
noodig is den oliesirvoom af te s a 

alvorens ee beon aan te bor 

Het jade van Koran is reegis lang 

beroemd in Ghina, z00wel om kwaliteir. 
Io voor-ea na-jaar duken 
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berg, waarvan de top ur zuiver wit 
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Japansche activiteit. 

Ia Siakiang z0 ners 

inderdaad or die zij voor 

bun wanke econo stractuur 

noodig hebben, in ov-cvIbed mastreffen. 

Eo io“ de vrucbtgare vlakter van Sin- 

kian Youdes karoen er koren kusi 
   worden geoog 

  

Mba kan zich mosilijk 

dat Japan zuik een aanlokkelijk 
voorbij zou zizen. De na 
standigheid vcor de Japan 
zoolang de grenzen van Si: 
blijven China woorr ij 

Siberi8, Britscs-indit en Tibet. 

Aangezien sen ce 

      

     

  

'streeksche inval 

voor Japan onmogelijk bebben de 
Ja 

de bevolking van Sivkiany te verwek- 
ken. Deartoe sielden zij special» orga- 
nen in de plaatssn Ninghsia, Tsjingbai 

en Erhlitzeho in, die tetroristische ac- 

tiviteit aanstookten en 

    

  

rs 

  

getracbi cpsia.den order 

  

  

    

trachten har- 

delaren en ambtenaren te kooj 

In de conglomeratie van 

Sinkiang zag Japan cen kars om ver- 
deeldheid te stichten. Bovendien zag 

bet ia de gecompliceerdheid van het 
regeeringsbestel in Sinkiang een moge- 

ljkbeid om de eene groep tegen de 

ander op te zetten, in de hoop, een 

ongeregelden toestanden onaangenaam- 
heden met de Sovjet-Unie te scheppen. 

De goede brtrekkingen tusschen Sin- 

kiang en de Sovjets waren ecbter te 

Yoordce.ig voor beide zijdea om door 
dergelijke intriges verstoord te kunnen 
wordeo. 

rassen ir 

Nu kan men, indien men niet vrij 
is van Sovjet- sympathic&n, 
beweren, dat de bedoelingen der Sov- 

willen 

   

    

DBDAMES KAPSALON 

»ROSALIE” 
Klentenastr. 28 Kediri. 
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, HANDIG EN KOSTBAAR 
YEN LUTTEL BEDRAG! 

DE AUTOWEGEN -ATLAS 
MADOERA es 

1 3,25. 

» stevig ivocrcarton 
md Cercnnen omsiag « iirnen rug, 

9 aansluitende kaarten comp! 

e berijdbare wegen 
Kilometersistanden yan piaats tot pl: 
Hcofd-hfstandstabel voor grootere 

Bergen en plaatsen met hoogte-cijters 

Spoorwegen, Vlicgvelden, Onderiemings - fabrieken 
vele aanwijzingen voor toerisme. 

Verkrijgbaar bij de Ked, Snelpers. 

  

jen import zijn wij in staat de beroemde 

CAFRIBONUM producten, z. a. 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijffmachinelinten in alle breedten, 

Schrijf-, 

ta in vasten en vloeibaren toestand, versch 
en scherp corcurreerende, dus 
beneden Soerabaiaprijzen, 

te leveren. 

V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ 

Maar de schrijfsters zijn vermOedelijk 

   

      

dichter bii de objeciieve waarheid, 

wanneer zij de verklaring hjerin zoeken, 

dat de Sovjets groot belani hadcen 
bij eea stabielen: toestaoti in Sinkiarg, 

aangezien oGusregeldhedes an. stek: jk 

zouden werkes ep Rassisch» greas- 

gebieder, welker iowoners niet z00veel 

van bus Cbiseesche buren versculliku. 

Anderzijds iu het voor een land, 

weiks buurland cen welvarende industxic 

bezit, onmogelijk daarvan yeheel afzij- 
dig te b'ijven en senigermate 

ermede te wedijveren. 

niet 

   
bet a de voor- 

regeering, de 
lutie van 1932 in Siokiarg werd 

gxiastalleerd, duidelijk dat cen vreed- 

Bovendien was 

Uitstrevende die na 

  

res 

siechts 
bewerk stelligd 

zame €« voestand 
zou 
door wederopbouw 
krachtsinspa virg. 

Maatschapplijke 
leen zouden w 

grc geide 
kurnen worden 

en wederzijdsche 

hervormirgen al- 

  

9g kupnea uitricrten, 

indien zij niet gepaard ginven aan cen 
verzachting van de armoede en onte- 
vredeoheid der verschillende rassen, 

Aidus werkend voor bun cigsn welvaart 
en veilyheid, zouden bus antinath 

        

begraven worden en z0u er cen voor- 
deelig aargewende u worden 
verschahe voor de & van sen 
voik, waacva  cike generaric tevolutics 
e psranden meemaskte   
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    PROTESTANTSCHE KERK 

Hollandsche Kerkdiensten. 

11 Mei Madioeo 9 uur vm. 
Ds. Sikken, 

Kediri 6 uur n.m. 
Ds. Sikken. 

Blitar ..m. 6u. mn 
Ds. Ph. van Akkeren. 

N.B. De kerkdicosten van 11 Mei hou- 
den verbard met de herdenking 

op 10 Mei. 

18 Mei Kediri 9 uur v.m. 
Ds. Sikken. 

Bevestiging diaken Horninge. 
Blitar 9 uur v.m. 

Hr. W. v. d, Viugt. 
Toeloengagoeog 5 uur n.m. 

Hr. W. v. d. Viugt, 
Paree 6 uur c.m. 

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

Ds. Sikken, 
Ponorogo 5 uur »,m. 

Ds. Sikkeo. 
I"Juni Kediri 9 uu v.m, 

Ds. Sikken. 
Ketri 6 uur n.m. 

Ds. Sikken. 

    

Maleische Kerkdiensten, 

H. B. Matulessy. 

11 Mei '41 Kediri Gu. vm. 
17 Mei '41 Madioen 6.30 u. r.m. 

(Voorbereiden), 
18 Mei '41 Madioen 9u. vm. 

(H. Avondmaal), 
22 Mei '4| Kediri 9 u. v.m. 

(Hemeivaartsdag), 
24 Mei 41 T.-Agoerg 6.30 u. v.m. 
Voorberciden) bevestigen lidmaat). 

25 Mei "41 T.-Agoeog 7.30 u. v.m. 
(H. Avondmaal). 

1 Juni '41 Blitar. 1.30 u. v.m. 
lingi. 10.30 u. v. m. 

maan 

OOST-JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

Te Kediri (Baloewertistraat), Blitar, 
Toeloengagoeng, Ngandjoek, ea., te 
Patee 7 30 uur n.m. 

en Maa, 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

federen Zandag. 

  

t ce H. O 4ur v, m. 
22. H 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uut 0. m. 

S uur €. mw. Stille H. Mis 

7.30 uur v. m Hoogmis 

5.30 sur 3. Lof 

Osserricke Kath. Javaoen 6 uur ».m. 

  

TENG HONG TJIANG 
VENDUHOUDER COMMISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

KEDIRI Klentengsiraat 68 — Telat. No, 107 

  

GROOTE CONMMISSIE VENDUTIE 

te houden op Woensdag, 7 Mei '4I, 

vyocrmiddag 9 uur. 

In ons Tokogebouw, 

Hoofdstraat — Kediri 
Gslegenheid tot bijbrengen van goe- 
deren! 

MOOI HUISVENDUTIE 

Donderdag 15 Mei '41 v. m. 9 uur 

Hr. G. K.H. ALTMANN. 

Ambachtsschool 

PAREE. 

Directeur 

  
            

Beveiligt U tijdig!! 

Wj leveren : 

  

  

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

         



  

Banteniardscb ovorzicht overgenomen uit het. Soer. Hbid. 

DUITSCHLAND EN SYRIs. 

  

Duitschland zou met Fransche regeering 
onderhandelen over het verkrijgen 

Van Syri& als militaire basis. 

  

Zarich, 5 Mei (Reuter). Politieke 

kringan albier nemeo aan, dat Duitsch- 

land verlangend is toestemming te 

krijgen Syrig als militaire basis te ge- 

bruiken. Echter zijn uit gezaghebbende 

bron geen inlichtingen verkrijgbaar in 

Duitschlands voorstellen 

aan Vichy, die tijdens het weekeinde 

door Abetz aan Darlan ter hand zijo 

gesteld. 

verband met 

Onderhandelingen vlotten niet. 

Ziiricbh, 5 Mei (Reuter). Verdere 

gedachtenwisseling zal noodig zija 

voordat de oplossing bereikt is aan- 

gaande de kwestie vao nauwere 

Fraosch-Duitsche sawenwerking, aldus 

zegt een bericht uit Vichy aan het 

Zwitsersche telegraafagentschap. Het 

bericht voegt bieraan toe, dat Darian 

oomiddellijk na zijn terugkomst vit 

Parijs aan Petain ropport uitbracbt 

Omtrent de voorstellen, die hem door 

Abetz waren voorgelegd. 

De houding van Turkije. 

Aokara, 5 Mei (Reuter). De Turk- 

sche pers geeft aanwijzingen, dat de 

tendenz van de algemeene opinie alhier 

is, dat Rasbid Ali Irak verried, Geeo 

Officieele mededeeling werd gedaan 

omtrent de Turksche houding, doch 

de pers laat geen twijfel de vraag, in 

zich de gedachten welke richting 

bewegen. 

De strijd in Afrika. 
Het succes bij Tobroek. 

Cairo, 5 Mei (Reuter). Tot dusver 

maakten de Britteo biji Tobroek 3000 
gevangeneo. 

Londen, 5 Mei (Reuter). Reuters 

Correspondent bij de vooruitgeschoven 

troepen in de Westelijke Woestijn 

schrijft: 

Totaal zija er 3000 man gevangen 

genomen door de Britsche troepen te 

Tobroek en de laatste rapporten too- 

neo aan, dat verleden week Woensdag 

en Donderdag een groot aantal vijan- 

delijke tanks vernield is. De Duitschers 

en Italianen scheneo verrast te zijn 

door de kracht, waarmede de Britscbe 

trozpen bun aangrepen. De vijandelij- 

ke aanval leed aan een opmerkelijk 

gebrek aan co@rdinatie. 

Tijdens den aanval vielen 11 vijao- 

delijke vechtwagens op 1 Australisch 

antitank-kanor aan. Vier ervan wer- 

dea duor dit kazon en zija buurman 
snel vernield. Drie man van de bedie- 

ning van bet eerste suk werden ge- 

wond, doch de overblijvende manschap- 

door, totdat 

afgeslagen was. 

pen zetten de aanval 

Zoodra de Duitschers en Italianen 

teruggeslagen 

Britsche troepen den offensieven pa- 

waren, hernamen de 

trouilledrang, terwijl de artillerie het 

vuur op de vijandelijke verbindingen 

heropende. Het mislukken van den 

aaaval is een zware slag voor de 

Duitsche voorbereidiogen voor den 

Opmarsch in Egypte. 

Zij zija nog steeds niet ia staat ge- 

bruik te maken van de grooten kust- 

weg van Benghazi naar Solloem en 

elke dag vertraging van huv aanval 

beteekent, dat verderz versterkingen 

Woor de Britsche strijdkrachteo in de 

Westelijke Woestijo aankomen. 

Voorgenomen 

Geslaagde Britsche tegenaanval. 

Cairo, 5 Mei (Reuter). Volgens een 

officieele mededeeling leed de vijand 
zware veri:zen tijdeos een Britschen 

tegenaanval uit Tobroek, 

Hitler stelde gehoor teleur. 

Ziicich, 5 Mei (Reuter). 

Commentaren op Hitlers rede werden 

in de beden 

bladen afgedrukt die den na druk 
leggen cp bet feit, dat hij zijo 
geboor teleurstelde door niet in staat 
te zijn de belofte te herba'er, dat de 
oorlog dit jaar ye irdigd zou zijr. 

De eerste 

verscbenen Zwitserschc 

  

Engeland. 

De aanvallen op Engeland, 

Wederom op groote schaal. 

Londen, 5 Mei (Rcuter). Bzn door 
het 

communigu€ spreekt van eco bevigen 
Lucbtvaartmioisterie uitgegeven 

luchtaanval, die den afgeloopen nacht 

op Ulster is ondernomen. Hieraan 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

Camilla Kenyon 
69) 

Een moeilijkheid slechts was eraan 

verbonden. Voordat je zelf in harmo- 

  

nie kon brengen, moest je eerst je 

Sroffe'ijk Bewustzijs overwonneo heb" 
ben, Bo 't was met dit doel, dat Vio- 
let eerige uren per dag in de eer- 
zaambeid van de hut mer zichzelf 
streed. 

En ondertusschen zat Mr. Tubbs 
figuurliik eo letterlijk aan de voeten 

“van tante Jaoe en las haar uit een 
keurig in rood gebonden boekje voor, 

@etiteld ,Minnezangen”, door een be- 
roemde Amerikaaosche dichteres. 

Na de @ntoetirg in 't bosch met 

Captain Magous was Punt Kijk-uit 

verboden grond voor me. Als Crusog 

to ik onderzoekingstochten witden 

  
  

schaal uitgevoerde vijandelijke luchrac- 

tiviteit zich over vele deelen van 

Esgelaod uitstrekte, doch de hoofd- 

aanval was gericht op  Noordwest- 

Engeland, o. m. op de Merseyside. 

Branden braken uiten op verschille - 
de puaten is sc ade aangericht, terwijl 

ook eenaantalslachtoffers is gevallen. 

Verspreide aanvallen op andere dis- 
tricten veroorzaakten ook eev aantal 
slachtoffers. 

doen, was 't veiliger, om cen anderen 

kant op te gaan. En toen ik dit 

maal vastgesteid had, kwam me van- 
zelf de verongelukte boot, welke aan 

den voet van de klippeo ten noorden 

van onze baai lag, weer in gedachten. 

Ik herincerde me bet pad, dat ik bij 

't wegroeien gezien had. Dus besioot 

ik, dat onze volgende toch het schip 

z0u gelden. Maar dezen keer wilde 

ik alleen gaao, de buitengewone nucb- 

terheid van bet b.j. was de oorzaak, 
dat een andermans romantische fanta- 

siceo in zijo tegeowoordigbeid niet 

goed gedijen wilden. Bo in mija oogen 
kieeft aan een wrak een veel romar- 

tscher waas, dan aan eenig ander 

overblijfsel van 's menscben veelvuldig 
en z00 vaak futiel streven. 

een- 

De afdaling langs 't pad bleek veel 
gemakkelijker te zijna dan ik gedacht 

bad, bet duurde das ook niet lang, 

of ik stond op ”t zand maast het wrak. 

Zooals ik dea eersten keer al gezien 

had, lag de boot geheel onder 't zand, 

in de cockpit lag het tot aan de ree- 

ling opgeboopt, en door 't kapluik 

was het in de kleine kajuit gedrongen, 

weike voor twee-derde ermee gevuid 

  

m0. 

Van de 7 vijandelijke bommenwer- 

pers, die volgens het communig€ ge- 

durende den afgeloopen nacht werden 

Vernietigd, zijv & neergehaald door 

Britsche jagers eneen door betafweer- 

geschut. 

De aanval op Belfast 

Londen, 5 Mei (Reuter). Het aantal 

slachtoffers tengevolge van den Duit- 

schen luchtaanval op Belfast van Zon- 

dagnacbt j.I..is niet zoo groot als 

aanvankelijk gevreesd werd, terwijl 

het verlies aan menschenlevens niet 

kleiner was als in verband met de he- 

vigheid van den aanval verwacht werd, 

zegt een gezamenlijk door de regeering 

van Ulster en de R.A. F. 

communigu€. 

Uitgegeven 

Het bericht voegt hieraan toe dat 

de aanval hevig was. Een groot aantal 

brandbommen en brisantbommen werd 

uitgeworpen waardoor veelschade aan 

zaken- en wooowijken is veroorzaakt. 

De Britsche luchtaanvallen, 

Weer Brest! 

Londen, 5 Mei (Reurer). Bommen- 

werpers van de R.A.F, vielen de afge- 

loopen nacht opnieuw de havens van 

Brest aan. 

Londen, 5 Mei (Reuter) Het maan- 

licht hielp de vliegtuigen van het 

Britsche kustcommando in den afge- 

loepen nacht toen deze den vijand 

harceleerden van de kust van Noor- 

wegen af tot aan de kust van Engeland. 

Een Duitsch voorradenschip van 

3.000 ton, dat voor anker lag in het 

Skagerrak, werd eenige minuten na 

middernacht gebombardeerd, en ge- 

troffen door een Blenheimbommen- 
werper, waarvan de piloot 3 ,,runs” 

maakte over het doelwit teneinde een 

zoo groot mogelijke precis'e verkrij 

gen. 

Andere Blenheims van dezelfde pa- 

trouille bestookten een tweede voor- 

raadschip met bommen en viclen de 

haven te Egersund in Zuid-Noorwe: 

gen aan Een kanonnier van een an- 

dere Blenheim—aldus het commu- 

nigu& van het Luchtvaart- ministerie— 

richtte 3 zoeklichtstralen welke den 

vijand veel moeite veroorzaakten op 

Stavanger. 

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! 

  

was. Aileen de voorsteven stak boven 
de witt: zardlaag uir. Of 't scheepje 

van te voren averij had opgeloopen 

was niet te zeggen, de wind had 't 
zaud z00 hoog tegen den romp opge- 

dreven, dat er geen stukje van te zisn 

kwam. Je kreeg een gevoel, alsof een 
hevige storm het hier op 't eiland 

gezet bad en toen aan de genade van 

het zard had overgelaten, 

Als een echte hond ging Cruso8 op 
een onderzoekingstocht uit in de kleine 
ruimte, tusscben 't zand en bet dak 

van de kajuit. Ik verwachtte dat bij 
z0u gaan graven en daarom boog ik 

me voorover, om door een openge- 
barsten naad tusschen twee planken 

door, hem stilletjes te bespioneereo. 

Maar tot mija verwondering merkte 
ik, dat ik niet in de kajuit keek, maar 

in een klein kastje, waarin een klein 

voorwerp lag, dat door zijn lichte 

kleur miju aandacht trok. Oomiddellijik 

werd mija boop, om iets interessants 

te vinden iets, dat ik als een herinne- 

ring aao ons verblijf op 't eiland be- 

waren kon, wakker. Ik haalde mija 

zakmes te voorschija—een cadeautje   van Cothbert Vane—en begon door 

  

Het conflict in Irak 
  

Toezegging geschonden. 

Simla, 4 Mei (Reuter). Toen de 

spancing in Irak acuut werd, heeft, 

naar hier vandaag werd onthuld, Ra" 

sbid Ali aan den Britschen gezant fa- 

Ciliteiteo aangeboden voor bet vertrek 

van Britsche vrouwen en kinderen uit 

Bagdad naar de schuilplaats vao het 

R.A.F.-station te Habbaniyab. 

Dit ,asyi” werd prompt door de het 
station omringende Iraaksche troepen 

geschonden. De Imperiale trozpen, die 

zich thaos in Irak bevindeo, 
de openlijke provocatie der Iraaksche 

Oondanks 

troepen, bezetten naar bier wordt ver- 

klaard slecbts bepaalde punten. die van 

voornaam belang zijn voor de nako- 
ming van de voorwaarden vaa het 

Bngelsch-Iraaksche verdrag. 

De olie. 

Londep, 5 Mei (Reuter). 

Petrol Coy te Londen, 

bezit op de Iraaksche olievelden en 

De Irag 
dia rechten 

werkes, wees er heden op dat waar 

de belft van het Iraaksche leger gewoon- 

ljk kwartieren beeft in de kazernes, 

grenzend aan de olievelden van de 
oliemaatschappij, bet meer dan waar- 

schijnlijk is, dat het bericht voigens 

hetweik bet werk op de velden is 

stopgezet, en de oliestroom werd on- 

derbroker, juist is. : 

Britsche persstemmen. 

Ten aanzien vap Irak werd door de 

»News Caronicle” en de ,,Daily Mail" 

de eirch naar voren gebracht, dat, 

wanneer het noodig mocbt zijn, de 

olebronnen io Irak liever verwoest 

zouden worden, dan toe te staar, dat 

zij in banden vao de Dustscbers zouden 

vallen. 

D- ,, Daily Herald” beeft deze zelf- 

de zienswijze en verklaart dat de vraag 

niet is of bet stopzetten van den aan- 

voer van olie van Mosoel dz opera- 

ties van de Britsche vlooten de strijd- 

krachten io het Middellardsche Zee- 

gebied zouden belemmerer, doch of 

de controle over dien aanvoer van 

Engeland zou overgaan op Duitschland. 

Het verlies van de costrole over 

den aanvoer van gevoemde olie zal ors 

niet doen uiteenvallen, doch het ver- 
krijgen daarvan zou Duitscbland wel   

in ruime mate helpen. 

De ,Daily Herald” en de ,Daily 

Mail” spreken eenige. bezorgdheid uit 

over het aanvatten van de situatie, 

hetgeeo — naerde ,, Daily Mail” meent 

— mogelijk zou kunnen maken dat de 

vijand zijn eersten klap krijgt. 

Pamfletten en bommen: 

Londen, 5 Mei (Reuter). Gisteren 

werden 24.000 pamfletten in de Ara- 

bische taal door vliegtuigen van de 

R.A.F. boven Bagdad uitgeworpev. 
Dz toestellen waren op den terugweg 

na een hevigen aanval op Moascar- 

al-Rashid, een groot Iraaksch militair 

station ten Oosten van Bagdad Vele 

tonnen bommen werden geworpen op 

hangars, werkplaatsen, kantoren, ge- 

bouwen en'op den grond verspreid 

staande vliegtuiger, aldus meldt een 

comunigu€ van Britsche ministerie van 

Luchtvaart, Een magazijo werd weder- 

om getroffen en een transportmiddel- 

len-concentratie beschadigd. Minstens 

66x vijandelik vliegtuig werd vernield 
en vele machines werden door bom- 

splinters en kogels beschadigd. Geloofd 

wordt, dat twee vijandelijke gevechts- 

toestellen werden neergeschoten en 

een Brirsch vliegtuig is niet. naar zijn 

basis teruggekcerd. 
Later op den dag werden zoowel 

het vliegveld van Mosscar als dat van 

Bagdad door de R.A,F. gemitrailleerd. 

Een vijandelijk- vliegtuig werd in brand 

geschoten en op elk vliepveld werden 

miostens drie getroffen. 

De Iraaksche luchtmacht exit. 

Cairo, 5 Mei (Reuter). Officieel werd 
gemeld, dat het meerendeel der toe- 

stellen van de Iraaksche luchtmacbt 

thans vernietigd is. 

Een duidelijk Turksch oordeel ! 

Ankara, 5 Mei (Reuter). Het Turk- 

sche blad ,,Yen Habsh” zegt: ,,Het 

uur beeft voor Irak geslagen om zijo 
huidige leiders eruit te gooien", ter- 

wijl de ,,Vatao” 

nen, die er thans prat 

verklaart: ,,De man- 

op gaan, de 

Isiders van Irak te zijn, zijn veraot- 

woordelijk voor de huidige gebeurte- 

nissen. Zij hebben de zaak van Irak 

verradep.” 

    
    

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, 

"t afsnijden vao splinters hout de ope- 

ning te verwijden. 
Na een minuut of tieo werken was 

de opening groot genoeg. Het kastje 
bleek een lade of liever een afgesloten 
Dauwe ruimte te zijn, vlak tegen 't dak 

van de kajuit en zoo aangebracbt, dat 

“t bij oppervlakkige bescbouwing niet 

in 't oog viel. Dit laatste viel me op, 
toen ik, op- mijn rug liggend, mijo 
hoofd en schouders in de kajuit ge- 
werkt had. Ik had hier dus te doen 
mer een soort van geheime bergplaats, 

waarin de eigenaar van 't scheepje die 

kleinigheden, welke hem persoonlijk 

aangingec, kon wegstoppen. In 'teerste 
begin was de irhoud van de lade een 

teleurstelling, Ik vond niets anders dan 

een antieke schoengesp van gedreven 

zilver en een soort van dagboek in 

een bruin kaft. Het boek had veel 

van vocht te lijden gehad, waarschijo- 

ljk van den regen, welke door de 

spleet caar binnen was geslagen. De 

omslag van imitatie leer hing er aan 
flarden bij eo de bladzijden zaten aan 

elkaar gekleefd. Ik zocht een gemak- 

kelijk plaatsje op de kajuit, haalde een 

haarspeld vit mijo haar, ea begon   

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 

voorz ichtig de dicbtbeschreven bladzij 

den van elkaar te halen. De eerste 
drie of vier waren, door het doorloo- 

pen van den irkt, absoluut onleesbaar. 
Daarva werd "1 schrift duidelijkerj hier 

en daar kon ik zelfs al een woord 
lezen. 

aanwijzingen vaag 

grootvader ... 
mijn 

man was cen woestel- 
ling, maar ,.. geen enkele grond ... 

politie van Havana ... onoogelijke 

kroeg ... grootvader heeft nageslagen 

.... registratie-kantoor »Boonys 
Lass” ..., 

Bij 't lezen van dit woorden gaf ik 
zoo'n harden schreeuw van verbazing, 
dat Crusct, zoo hard hij kon naar me 
toegerend kwam. Wat had de schrij- 

ver van het dagboek in vredesnaam 

te maken met de ,Bonoy Laas”? Bui- 
teo adem van opwinding las ik door: 

... de opivie, dat de kapitain nog 

leeft ..... niet zeker . Diers van 
geboord ... Benito Bon alas 

  

Wordt vervolgd.
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