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10 Mei - Herdenking. 

Zaterdagmorgen half zeven 

melden zich de maonen van het V.O.C. 

de Kedirische Stadswacht en een de 

putatie van de politie bij dz Benteng, 

om klokslag marsch 

door de gemeente aan te vangen. 

Van de Beseng werd over de Bran- 

tas-brug gemarcheerdj door de Klen- 

tengstraat en de Aloon - Aloonstraat 

naar de Aloon-Aloor. Voor de kaboe- 

paten gaf de regeot van zijan belang- 

steiling blijk. Nadat hier een korte 

rust was gehouden, werd de marsch 

verza- 

zeven uur de 

hervat en voortgezet langs de Aloon- 

Aloonstraat, Dohostraat, Hoofdstraat 

en Residentsweg naar de woning vao 

den resident. De troepen defileerden 

zich 

vervolgens wederom naar de Benteng. 

Zooals wel verwacht kov worder, 

was de belangstelling van alle bevo'- 

kingsgroepen langs den geheelen weg 

zeer groot, hoewel er een mild reger- 

buitje viel. De V. O. C.-ers en de poli- 

tiemanoen uitstekerd : 

van de Stadswacbt, die pas zeer kor- 

ten tijd in opleiding is, kan een zelfde 

georfendheid nog niet verwacht wor- 

den, doch het was duidelijk zichtbaar, 

dat allen zich ir spaoden om een z00 

goed mogelijk figuur te maken. Ia de 

rijen van de Stadswacht marcheerde 
ook burgemeester Sc elrema mede! 

Op de verschillende scholenen kac- 

toren, die om 9 uur geope d werden 

— alle toko's waren eveneens gesloten 

voor den resident en begaven 

marcheerden 

— werden korte toespraken gehouden, 

waarin de beteekenis van den 10 den 

Mei werd uiteengezet en waarbij een 

ieder zija beste 

krachtea te geven voor de herrijzenis 

van Nederlaod en de handhaving vao 

het Koniokrijk! Voorts waren op alle 

scholeo collecte - bussen geplaatst om 

de kinderen in de gelegenheid te stel- 

len hun peoningske bij te drager. Ia 

den loop van den morgen werd een 

werd aangespoord 

stroom van bussen in bet gemeente- 

kantoor binoen gedrager, de resu!ta- | 

ten worden oog nader bekecd gemaakt. 

Ia bet postkantoor zagen wij het 

- geheele personeel om de radio veree- 

nigd om naar een herdenkings - rede 

te luisteren. Zoo bad overalin de mo:- 

gen-uren een korte herdenkingplechtig- 

heid plaats. 

De 10 Mei - herdenking. 

's Avonds. 

Reeds om 6 uur 35 o.m. werden 
de drie Nederlandsche vlagen verlicht 

door floodlight. De middelste vlag hing 

halfstok. Het volk stroomde dan ook 

naar de Alloon-aloon om deze herden- 
king plechtigheden bij te wonen. 

Om T uur 15 n.m. ving bet leggen 

van bloemkransen onder de middelste 
v'ag aan. We zagen de deputaties van 

vereenigingen achter elkaar opgesteld 

staan, huo beurt afwachtende W. O. 

Vaderlandsche Club, I. E. V., IK. P. 

enz. 
Om kwart voor acht begaven de 

Resident.en Mevr. Tydemar, de As- 

sistent-Resident de Regent en de Raden 

Ajoe, de Commissaris van Politie en   

de Secretaris van deo Resident zich op 

dz Aloon-aloon voor de Viaggen om 

zich het sein van Su.af te wachten. De 

Nirom-uitzendiog van Vaderlandsche 

liederen werd door loudspeakers ver- 

sterkt. Om 8 uur precies heerscbte een 

plecbtige stilte vao 1 minuut eo dan 

klonk het Wilhelmus, terwiji de mid- 

delste vlag, die balfstok had gebangen, 

thans werd geheschen. Daarna begaven 

de Resident en diens ecbtgenoote, de 

Assistent-Resident, de Regeot en de 

Raden Ajoe paar de middelste vlag, 

waar kraosen werden gelegd. Dit voor- 

beeld werd gevolgd door vele anderen, 

die dan voor de vlaggen defileerden en 

ruikertjes onder de middelste viag leg- 

den. 

Half negen was de plechtigbeid ten 

cinde. 

De verbinding Wates-Kediri. 

Er bestaat onder vele ouders te Wa- 

tes, die kinderen hebben, die verschi!- 

lende in Kediri gelegen scbolen bezoe- 

ken, groote ontevredenbeid over de 

tramverbindingen van de Kediri Stoom- 

ttam Maatscbappj (K. S. M.) op bet 

traject Wates— Kediri. Naar men ons 

mededeelt, betreft bet bier eer 50-tal 

Europeesche, Indonesische en Chinee- 

sche kinderer, die eiken dag van deze 

tramverbindingen gebruik moeten ma- 

ker. 

Dz ochtend-verbiod ng is nog vrij 

behoorlijk, hoewel de tram voor het 

afleggen van den afstand Wates--Kediri 

een uur tijd noocizj heeft. Om de tram 

van 5.29 uur te haien, moeten de kin- 

deren—onder wie varschi!lende zeer 

jooge—reeds om nalf vijf opstaan. D:ze 

tram komtom balf zeveoin Kediri aan, 

hetgeen rijkelijk vroeg is. 

De middag-verbinding kav alleen 

maar zeer slecht geooemd worden. 

Terwijl de scholen om haif 46a uitgaar, 
vertrekt de tram naar Wates pas om 

2.07 uur, zoodat de kinderen gedwon- 

gea zijo om tijdens de warmste uren 

van den dag anderhalf uur doelloos 

rond te loopen. De kinderen komen 

eerst om 3.10 uur te Wates aan. De 

voeding van de kinderen raakt door 

dezen ongewenschten toestand geheel 

in de warj de ouders zijo verplicht de 

kinderen eeo paar centen mede te geven 

Om wat rijst aan den stationswarong 

te kooper. Bovendien vinden verschil- 

lende ouders van grootere meisjes het 

Onaarge aam, dat deze kinderen in het 

bijzonder zoo lang zonder eenig toe- 

zicht blijven rondloopen. 

Men begrijpt viet, dat de directie 

van de Kediri Stoomtram Maatschappij 

geen maatregelen neemt om dcor eenige 

kleine wijzigingen in de dienstregeling 

aan de gerechtvaardigde weoschen van 

de oudzrs tegemoet te komen. 

Voor het Spitfire-fonds. 

Terugkomende op on8 Iste stukje 

»Voor het Spitfirefonds, in ons blad 

van 9 Mei, waarin vermeld werd, dat 

het Tooneelgezelschap ,, Darmo Moedo” 

op de 10de Mei een speciale voor- 

stelling zou geven, waarvan de heele 

opbrengst gestort zou worden aan het 

Spitfirefonds, kunnen wij thans bekend 

maken, dat genoemd gezelschap groo- 

te successen heeft geboekt. De op- 

brengst bedroeg f 193,65 terwijl de 

Directie er nog f 6,35 heeft bijge-   

DINSDAG 13 MEI 1941 

voegd, zoodat er een bedrag van 

f 200,— kon worden gestort.- 

RICHE THEATER. 

Dinsdag 13.ea Woersdag 14 Mei. 

Het Fransche mees'erwerk 

»sUN DE LA LEGOION" 
(De big van het vreemdelingenlegioen) 

Weer een kostelijke creatie van deo 

Pranscbeo komiek, die de lachspieren 

tot bet einde toe in beweging houdt. 

De eene dwaasheid volgt op de ande- 

re, zoodat de bezoekers keer op keer 

de gelegenheid krijgen io lachen uit 
te barsteo. Benoergeestiy Fransch film- 

werk, dat Ul een meer dan genoeglijken 

avond bezorgt. Men verzuime daarom 

»De big van hzt vreemdelingenlegioen” 

niet! 

MAXIM THEATER. 

Woensdag 14 en Donderdag 15 Mei, 

H:t 2e tevens slot gedeelte vaa 

»JUNIOR G MEN” 

met de Dead End Kids” en ,,The 

Little Tough Guys” in de hoofdrollen 
bijgestaan door bekende ea vooraan- 

staande acteurs. 

M-t stijgende sparning beeft U het 

eerste deel van deze bijzordere avon. 

turenfilu gevolgd ...! Is dit Slot- deel 
zija angswekkendersituaties te zien ... 

de jacht op de spioamen wordt mocei- 

lijker eo gevaarlijker, doch de moedige 

G-Men weten hun doortasterd optre- 

den, Amerika van ongure typen te be- 
vrijden ! 

— — Mist dit Slotyedeelte niet | — — 

Politie - rapport. 

Door de politis werd aangehouden 

de persoon van S., wonende Poerwo- 

dadi (Kras), verdacht vao oplichtiag 

vaneen rijwieltec waarde van f 10,— 

tea nadeele van NI 

negarao. 

, Wonende Singo- 

brak (Gimpengre- 
van verduistering 

M., wonende Ny 

djo), doet aangif 

van een rijwiel te: waarde van f 10, — 

gepleegd door c-1 og onbekend 

persoon, 

Tegen K.D.L 

wonende Kradera 

den P. V. opgew 

zijdsche lichte m 

T. A. S., wone 
aangifte van dies 

:a T.I.N, beiden 

traat No. 19 wer. 

!, terzake weder- 

“ndeling. 

ie Pesantren doet 
| van een rijwiel 

   ter waarde vanf !5,— hetweik onbe- 

heerd voor het juis van L. K. T. 

(Pakelan) was gep:-atst, 

S., wonende Wonosari (Goerah) 
uistering van een 
van f5,— gepleegd 
persooo. 

aangifte vao vers 
rijwiel ter waarde 
door cen onbeker« 

Door de politie weid aangehouden de 
persoon van K., worende Kemasan, die 
vermoedelijk lijdende isaan verstands- 
verbijstering. 

Tegen J. en M., beiden wonende 
Bangsal werd P.V. opgemaakt, terzake 
wederzijdsche lichte mishandeling. 

G. K. P., wonende Djagalanlorstraat 
doet aangifte van diefstal van een 
rijwiel ter waarde vao f 10,— betwelk 
orbeheerd op het trottoir voor de 
toko William” (Dohostraat) alhier 
was geplaatst. 

Op den operbaren weg Potjanan- 
straat werd door de politie een picol 
oud ijzer aangetroffen en aaa het 

Politie Bureau albier gedepoveerd,   

Hoe Hitler 

24e Jaargang 

Engeland wil verslaan. 
  

  

EEN GROTESKE INTENSIEVE GUERILLA TEGEN ALLE 
DEELEN VAN HET EMPIRE 

Herhaling van Ludendorffs blunders, 

maar dan in groot. 

Slat. 

Amerika. 

Io dezeo oorlog breogt dus de 
peliminatie van het Russische frost” 

een aanval op de levensliinen van bet 

imperium mee, en een optreden dater 
op berekend is de kracht van de 

Britscbe weerm cht door serie 
campaganes ia ver uiteenliggende deelen 

vao bet imperium te versnipperen. 

Engeland kao niet verslagen worder, 
voordat de Amerikaansche hulp uitge- 
schakeld is. Dientengevolge geven de 

U.S. A,dea Duitschen generalen staf 
evenveel reden tot ongerustheid als Rus 

land in den vorigen oorlog. Reeds aftee- 

kening zieo van uitgebreide operaties, 
welke berekendzijn op bet vernietigen en 

versoipperen van de Britsche oorlogs- 

inspanning. 

cen 

De oorlog is nu in een algemsen sta- 

dium gekomen. Binnen korten tijd 
heeft hj zich misschien over de ge- 

heele aarde uitgebreid, en is hij tot 

»wereldoorlog” geworden in een veel 
werkelijker beteekenis van het woord 

dan de vorige welke voornamelijk tot 

Europa beperkt is gebleven, met een 
aantal kleinere operaties elders. 

De voordeelen voor Hitler van zulk 
can plan zija misschien gelegen in het 
feit, dat bij in de guastige positie zou 

verkeeren van te kunven opereeren 

over ,bionen-linies” op een aanzienlijk 

deel van het oorlogstooneel, terwijl 
zija bondgenoot, Japan, eveneens in   

een gunstige situatie op ander gevechts- 

terrein zou verkeeren, 

Intusschen 

van Engelands mankracbt vastgehouden 

worden op de Brirsche En- 
geland zou ook blocorgesteld zija aan 

het gevaar van versnippering van zijn 

z0u een groot gedeelte 

   

  

landen. 

weermacht, in het bijzonder de zee-en 
luchtmacbt. 

Het zou moeten kiezen tusschen een 

verzwakking van 
verdedigingswerken of het in andere 
belangrijke deelen van het imperium 
afslaan van aanvallen met onvoldoen- 

da verdedigingsmiddelen. 

zija voorcaamste 

Initiatief. 

De belligerent, die ia dit stadium 

Van den ooriog het initiatief kan nemen, 

en in staat is dit gedurende 

tijd te behouden, kan groot voordeel 

trekken uit onverwachte aanvallen op 

alle puateo, 

uvreeren, dat zijo tegenstander tot on- 

langereo 

en kan zoodanig manoe- 

bewegelijkheid en verspreiding van zija 
strijdkrachten gedwongen wordt, 

In geen enke! stadium van den oor- 
log is het initiaticf z00veel waard als 
io het onderhavige. 

Het is hoogwaarschijnlijk, dat deze 

nieuwe phase zal aanvangen met een 

  

or Duitschland. 

  

verrassenden aanval do 

Doch Duitschlands initiatief zou 
schijo zijo. Gedurende v 
maanden hebben Engeland 

  

echts 
idane     
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Nieuwe Wereldwonderen in Amerika. 

  

ear Sa: 

5—— 

Pan | Heden 13 en Woensdag 14 Mel. 
Fernandel, DE Koning van den lach in zin Wereld-Lachschlager 

E BIG VAN HET VREEMDENLEGIOEN”“. 

  

Grootste Krachtstations ter Wereld. 

  

  

Om te kuonen wegvloeien, moest het 

water zich een weg banen door het 

rotsgebied van wat tegenwoordig de 

Noordwestelijke uithoek van de Ver- 

Brief uit de Ver. Staten. 

7 April. 

De grootste waterbou. kundige schep- 

ping van Amerika (en volgens somm'- 

  

2 DE LA LEGION) 
Weer een kostelijke creatie vanden Frarschen Komiek, die de lachspieren tot het einde toe in beweging 

houdt. De eene dwaasheid volgt op de andere. 
Een film, die nismand misseu mag! 

  

ATTENTIE! Woensdagmiddag 4.30 u. 

Donderag 
Warner Bros uitstekerd- roman:ische Comedie 

»MENSCHEN IN DEN STORM. csawseoys cistreny 
Met de eminente seerren JOHN GARFIt LD — ANNE SHIRLEY — CLAUDE RAINS e.a. goede 

Een ontroerend en tevens kostelijkamusant fiimverbaal, dat de zorgen en prcblexcn van een 
jong paartjz in het eerste huwelijksjaar behandelr. 

Een scbets naar bet werke'ijke leven van normale menschen in een wereldstad! 
Zie John Garfierld en Anre Shirley in hun nieuw Amusant succes ,,Saturday's Children”. 

Vooraf: gaat Het BELANGWEKKEND OORLOGSNIEUWS! 

MAXIM THEATER 
14 en Donderdag 15 Mei. 

Het 2: tevens SLOTGEDEELTE van de meest sensationeeie film 

JUNIOR G-MEN, 
U beeft het le gedeelte gezier, het 22 ged. daarentegen is nog boeierder en spannender! 
Tot den laatsten meter-film zult U deze inreressante film met gespannen aandacht volgen ! 

I6 tm Zondag 18 Mei. 

“SEVEN SINNE De machtige Joe Pasternak productie o 
Met MARLENE DITRICH—JOHN WAYNE- ANNA LEE—MISCHA AUER e.v.5. bekerde sterren. 
Het bijzorder boeiende verhaal speelt zich af in een tropische omgeving en MARLENE :speelt de ro! 

van een Cafezangeres, die, door baar berooverende persoonlijkbeid, altiid overa! waar zij komt, ruzies en 
vechtpartijen tusschen manren doet ontstaar, waardoor zij als aanleidir g tot versioring van de operbare 
rust en veiligheid van heteene Ameriksansche zu'dzee-rilard naar bet andere wordt gedeporteerd, waar- 
door zij een opwindend zwerverd bestzan moet leiden, 

Kortom een filmwerk, doorweven met veel humor, een Combivatie van de tragiek en de vreugden van 

krachten. 

ATTENTIE! 

|0— 
  

I het leven.— 

bondgenooten het initiatief bezeten en 

dientengevolge kan Duitschlands vol- 
gende stap slechts een reactie en geen 

oorspronkelijke actie zijo. 

echter aannemen, dat 

zal be- 

We moeten 

Duitschland een aantal acties 

ginnen waaria bet gebruik kan maken 

yan nieuwe bondgenooten: de waar- 

schijolijkheid van Japans daadwerkc- 
ljjke deeiname aao den oorlog isin de 

laatste weken toegenomen en bet is 

niet opmogelijk dat ook Spanje za! 

gaan meedoen 
Doch Duitschland boopt een beslis- 

send resultaat te verkrijgen. indien het 

er in kan slagen een militair verbond 

land met Rus'and te sluiten en dat 

als actief bondgeroot te krijgeo, 

Rusland. 

Ruslands buidige bachelijke stuatie 
(de zelfde militaire iosluiting op alle 
beslissende punien, welke Polen in 

1938—1939 bedreigde) zou Stalin kun- 

nen bewegen ten gunste van een mi- 

litair verbond met de nazi's te besiui- 

ten, terwijl hij de onfortuinlijke rol 

van kapitein Beck zou vermijden. 

Hj zou zijn best doen om zoolang 

mogelijk wee te profiteeren van Duitsch- 

lands successen, en een Duitschen aan- 

val op zijn cigen grondgebied vermij- 
den. 

Daarom moet men met een Russi- 

schen opmarsch in Iran en Mesopota. 
mit even zcer rekening houden als met 

een bedreigirg van Afyharistan. 

Zuike operaties zouden Duitsch and 

  

cen nieuwe f tegen Turkije in han- 

den geven. Turkije zou zoowel uit 
Oostelijke als Westulijke richting be- 
dreigd worden, terwijl de intrede van 

Spanje in den oorlog cen nieuw sta- 

dium van operaties in de Middelland- 
kusten den 

  

sche Zee en op de van 

Oceaan zou kuanen in- Abantischen 

leiden. 
We z0ouden dan vele nieuwe en vlug 

veranderende oorlogstooneelen krijgep. 

Hiertoe zou o.a. het oorlogsgebied in 

den Balkan bebooren en het Oostelijk 

deel van de Middellandsche Zee, 

een strijd om de Aegeische Zee, de 

met 

verbindingen met Kleis-Azi& en het 
Suez-kanaal. 

Bovendien zoudener operaties plaats 

hebben in de Perzische Golf en bet 

Moesoelgebied, met nieuwe bases voor 

U-booten. 

Behalve deze zou er nog een ,,Ma- 
leisch” oorlogstooneel komen, dat op 

aanzienlijke strijdkrachten van bet 

Vrijdag 

  

Vooraf! Het NIEUWSTE ACTUEELE OORLOGSNIEUWS! 

Britsche imperium zcow.l als van de 

U.S.A. beslag zou kunren leggen. 

Totusschen zou het Noord-Afrikaan- 

sche oorlogstooneel blijven bestaan en 

misschien tot nieuw leven gewekt wor- 

den door bet landen van Duitsche en 

Italiaaosche troepen. 

Om Gibraltar 

Een oorlogstooneel in het Westelijk 

gzdeelte van de Middellandsche Zee 

zo0u geschapen worden in het gebied, 

dat begrensd wordt door Sicili#, Sar- 

din.8, Zuid-Spanje, Tunis en Marokko. 

Hier zou het misschien mogelijk zija 
Oom onderzeeboot-bases en vlieghavens 
in Vigo ea op de Wesikust van Afrika 

aan te leggeo. Misschien zou er strijd 

ontbranden om bet bezit vas Gibraltar. 

Doch deze 
meer intensieve oorlogvoering om de 

Britsche e'landen niet uitsluiten. 

Esa fantastisch plan, dat nauwelijks 
uitvoerbaar schijnt. Doch Hitlers be- 
doeling is niet slechts h t bereiken van 

beslissende successen in alle operatie- 

yebieden, doch bet blijvend bezettend 
eo versterken van bepaalde sleutel-po- 

sities. 

Operaties zouden een 

Voorbereidende manoeuvres voor 
een latere invasie zouden plaats hcb- 

ben en deze zoudennietalleen gericht 
za op de vernietiging van de Britsche 
ooriogsindusiricEn, doch ook op het 
trekken vancen ,,binoencirkel” roodom 
bet eiland, 

Misschien zouden er aanvalien op 
IJsiand en de Orkaey ci'anden plaats 
hebben en zelfs tegen lerland Doch 
intusscheo z0u de oorlog op alle zeven 

zeeen doorgaan, en zich misschien uit- 

breiden tot een algeheele bedreiging 

van alle verbindingslijnen van het im- 
perium. 

Hitler zal op militair terrein de po- 

litieke tactiek nadoen, welke bij de 

laatste acbt jaren gevolgd heeft. Hij 

zal trachten onrust te veroorzaken door 
middei var propaganda, en van de po- 
litieke ontbiodende krachten in ale 
andere landen gebruik maken. 

Groteske guerilla 

Indien bij er toe besluitom den oor- 

log in dit stadium te voeren als een 

compagne om overal onrust en ver- 

warring te vercorzaken, als een groteske 

intensieve gueri la, met overrompelea- 

de successen, dan zou hij zijn doel, het 

afmatten en versnipperen van Engelands 

voornaamste hulpbronnen in de Brit- 
sche eilanden mogelijk kunnen bereiken. 

Doch ook hij staat boot aan ge- 

risico's. Zelfs de meest 
combiraties van land- 

voordeel van de 

lijksoortige 

stoutmoedige 

enlucbtmacht en het 

Extra Voorstelling! 

I5 t/m Zaterdag 17 Mel. 

  
    

nbinnenlinies” en rieuwe politieke 

bondgenooten zijn riet in staat bem 

een bewegelijkheid te verschaffen, wel- 

ke gelijkstaat met die van de Britsche 
vloot, 

De zwakheid van zijn plan sebui't 

in de onzekerheid en gewaagdheid 

van zijo onderneminyen en in de mo- 
gelijkheid van onverwacbte ontwikke- 

lingeo, weike door onvoorziene om- 
standigbeden kuonen ontstaan. 

Ben verrassende tegenstand, zooals 
de Grieken boder, zou ernstige neder- 
lagan kusnen veroorzaken. 

Duitschlands bondgenooten vormen 

cen andere zwakke zijde: gelijksoortige 

situaties zooals in Itali? zouden zich 
krooen voordoen, welke Duitschlands 
kracbt zouden kunre3 uitputten door 

bet verleenen van feitelijke nuttelooze 
bulp. 

Ook bier zouden we een verloop 
kurnen zien, dat veel gelijkenis ver- 
too:t met de ontwikkelingen in den 
vorigen oorlog. 

Hoewel de Duische pers beweert, 
dat er geen berhaling plaats zal heb- 
bea van Ludendorffs fouten vit den 
vorigen oorlog, d.w.z. de versnippering 
van hun kracht op verschillende oor- 
logsfronten, rekeren ze buiten dev 
waard. 

Ludendorff onderoam deze verschi!- 
lende mioder-belangrijke operaties ook 
niet vrijwilig, doch bij werd er toe 
gedwongen door strategische, politieke 
economische noodzakelijkheid. 

De voornaamste zwakke punten van 
dit plan zijo echter gelegen in het feit, 
dat het de beste kwaliteiten van 
Duitscblands strijdkrachten onbenut 
laat. 

Bij onderseminyen zooals deze zou- 
den pantser-divisies slechts op beperk- 
te schaal gebruikt kuanen worden. 

Wie is taaier? 

Deo een of anderen dag zouden de 
Duitsche legers overvallen kunnen wor- 
den door het lot, datde Maginot-linie 
trof. Duitschlands ganscbe moderne be- 
wapening zou dan nutteloos blijken. 

Doch het lijkt niet waarschijl:jk, dat 
de Duitschers het aanwenden van hun 
beste wertuigen vrijwillig zouden opge- 
ven. Zal het niet trachten een nieuwe 
taak te vinden voor zijn pantser-divisies 
en gemechaniseerde eenheden ? 

Nog een ander argument doet zich 
voor : als er een uitputtingsoorlog zou 
plaats hebben, zooals deze schijo-be- 
wegingen op groote schaal voorspel- 
leo, kan Hitler hetdan langer volhou- 
den dan Engeland en Amerika? Zal 
bij geen gebrek krijgen aan benzine, 
Om nOgniet cens te spreken van grond- 
stoffen ? 

Tijdens den vorigen oorlog was het 
Ludendorff, die zich genoodzaakt zag, 
door gebrek aan benzine en graao, 
om gevaarlijke expeditlesio Zuid-Rus- 
land en den Kaukasus te beginnen, 
juist toen hij bezig was met den be- 
slissenden veldtocht in bet Westen.   

gen zelfs de grootste constructie ooit 

door menschenhanden gebcuwd) heeft 

dezer dagen de eer.te phase van haar 

voltooiing bereikt, en 

gewerkt aan plannen voor een ander, 

even groot en nog belangrijker werk 

op waterbouwkundig gebied, Op den 

Grand Coulee Dam zal de St. Lawren- 
cewaterweg volgen en in beide geval'en 

reeds wordt er 

kan men gerust van nieuwe were'd- 

wonderen spreken, aldus de corr. v.b. 

B.N. 

Op 22 Maart jl. begonnen twee ge- 

Derators, elk van 20.000 kilowatt, van 

den Grand Coullee Dim 

dat was het eerste resultaat van meer 

dan zeven jaar harden arbeid, verricbt 

door vele honderden werkliedeo in 

dieot van de , Work Projects Admi- 

regeerings-organisatie 

te werken 

nistration”, een 

die twee millioen wzrkloozen per jaar 

aan brood helpt door hen openbare 

werken te laten uitvoeren. In al dien 

tijd werd de arbeid aan dev bouw van 

de reusachtige waterkeering slechts 

drizmaal per jaar onderbroken: op 4 

Jui (Onafbankelijkheidsdag), op 1 Sep- 

tember (den dag van den Arbeid) en 

op Ezrsten Kerstdag! overigens heeft 

er sedert Augustus 1933 noch des Zn- 

dags, noch des nachts een ooyenblik 

rust geheerscht aan de oevers van de 

Co'umbia. Een bistorisch werk is tot 

stand gebracbt. Maar her heeft de levens 

van twze-en-zeventig arbeiders gekost. 

De Grard Oaulee Dam beeft zija 

Ontstaan te dankeo aan den onderne- 

mingsgeest en den vooruitzienden blik 
van de regeeringsambtenaren in Was- 

hington: het project kon echter slechts 

worden gemaakt daok zij een gebeur- 

tenis, die millioen jaren geleden heefc 

plaatsgehad. In den oertijd geschiedde 
namelijk, dat een enorme gletscher den 

stroom van de Columbia versperde. 

  

  

cenigde Staten is, niet ver van de Ca- 

nadeesche grens. Toen de gleischer 

eindelijk was gesmolten, keerde rivier 

oorspronkelijke bedding terug. 

vooduitgang” droogde uit en 

werd na verloop van tijdeeo onvrubt- 

baar, tachtig kilometer lang rotsdal, 

dat thans den naam Grand Coullee 

Canyon draagt. 

Het doel. 

Wat de natuur ia den oercijd tot 

stand bseft gebracht, hebben de iu- 

geoizurs van de Amerikaansche re- 

geering nu op bun manier nagdaan. 
Obok buo arbeid verspert den natuur- 
lijken stroom van de Columbia. Alleen 
hebben zij in plaats van een gletscher 
een betonnen dam van giyantische 

afmetirgen gebouwd. Die dam is, van 

oever tot oever, meer dan 1300 meter 

lang, verheft zich 165 meter boven de 
oorspronkelijke beddirg van de rivier, 

en bevat 8,2 millioen kubieke meter 

beton. Het doel van deze waterkeering 
is drizledig. Io de eerste plaats wekt 

zij electriciteit op ea wel zooveel, dat 

't Noordwesten van de Vereenigde 
Staten erdoor van boognoodigen elec- 

trischen stroom kan worden voorzien, 

Vervolgzns bewijst zij het land on- 
schatbare diensten door achter den 
dam een uitgestrekt kuostmatig meer 
te vormen, dat op deo duur 240 kilo- 

meter lang zal worden en dienst zal 

doen als bet centrale reservoir voor 
de irrigatie van een half millioen hectare 

nu onbebouwbaar land. Eo tenslotte 
krijgt de dam de functie, den stroom 

van de Columbia te regelen, zoowel 
ten gerieve van de scheepvaart als 

van den verder stroomafwaarts gelegen 
Bonneville Dam, welks electriciteitspro- 

ductie daar wederom bij gebaat zal zijo. 

baar 

Haar 

Verreweg de voorvaamste van al 

die functies, althans onder de tegen- 

woordige omstandigheden, is de ap- 

wekki:g van electrischeo stroom. De 

sBOERDERIJEN SCHRAUWEN” 
KEDIRI w 

MULOWEG / MADJENANG 
Telefoon Ked. No. 225 
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PERCEEL-PAKISSADJI 

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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twee generators, die nu sedert veer- 

tien dagen in gebruik zijc, vormen 
slechts een heel klein orderdeel van 

de kolossale electrische central, die 

de Grand Coulee Dam beloofi te wor- 
den. Andere generators, die op het 
oogeablik onder constructie zijn, zullen 

de ontzaglijke capaciteir van 108,000 

kilowatt per stuk krijgen en wegen 

meer dan een mill ozo kilogram, voor 
het transport der onderdeelen van eik 
dezer generators zijo 38 vrachtauto's 

noodig! De eerste van die serie zal 

Over twee of diie maanden in gebruik 

worden genomen: als da heele serie 

draait, zullen zij gezamenlijk stroom 

ter sterkte vao 2,7 millioen P. K. 

opwekken, dat is een twaalfde van al 

de electrische kracht, die thans in de 

Vereenigde Staten wordt geproduceerd, 

Voor de defentie! 

Die geweldige productie van electriciteit 
is noodig in verband met het defensie- 
programma, dat aan de kust van den 
Pacific tal van nieuwe industiiewn in 
bet leven heeft geroepen en de fantas- 
tisch-snelle uitbreiding van allerlei be- 
staande industie&o beeft veroorzaakt. 

Die beteekenis van den dam voor 
Amerika's.bewapening is het darcok, 
die tot de verrassende bespoediging 
van dea bouw heeft geleid, want voi- 
gens het oorspronkelijke werkrooster 
de generators pas over iwee jaar be- 
ginnen te dramen. De oorlogs-ivdus- 
trie#n in het Noordwesten kuonen ech- 
ter geen twee jaar wachten. De vlieg- 
tuigfabrieken vao Boeing in Seattle 
(waar de groote bommenwerpers voor 
Eageland wordea gebouwd), de 
scheepswerven in Tacoma, de alumi- 
niumfabrieken van Alcoa en van Rcy- 
nolds — om er maar enkele op te 
noemen — hebben nuelectriciteit noo- 
dig en de bestaande faciliteiten kunnep 
de snellen iodustriselen groei niet bij- 
houden. Vandaar het groote belang, 
dat zoowel Amerika zeif als het de- 
mocratische buitenlaod bij de spoedige 
voltoojiag van den Grand Coulee Dam 
heeft. Dit werd op 22 Maart duide- 
lijk gedemoostreerd door bet feir, dat 
de werkiieden, die met de afwerking 
van het project bezig zijo, zeilfs niet 
tijdens de plechtige in-gebruik-neming 
van den dam ten aanschouwe van tieo- 
duizend aanwezigeo. 

Het zou echter een groote vergis- 
sing zijo, aan te nemen dat deze groot- 
ste electrische centrale van Amerika 
(en misschien van de wereld) haar dy- 
oamo's maar aan het draaien hoeft 
te brengen om in de behoeften van 
alle stroomverbruikers honderden kilo- 
meters in 't rond te voorzieo, Daar- 
voor moet eerst.nog een kleinene moei- 
lijkheid worden overwonnen: name- 
ljjk het feit, dat vele industrieto den 
stroom van Grand Coulee Dam hee- 
lemaal niet willen hebben ! 

Men dient te bedenken, dat de bouw 
van den dam een regeeringsonderne- 
miog is -— met een totaleo kostprijs 
van vierhonderd millioen dollar — en 
dat de op te wekkeo electriciteit dus 
regeerings-electriciteit zal zijo. Nu is 
de strijd tusschen publiek eigendom 
en particuliere onderoemingen in Ame- 
ka nog lang niet ten einde gestreden, 
integendeel, hij is pas in zija beginsta- 
dium. Ea vooral op het gebied van 
de stroomlevering vallen er aan weers- 
kanten harde siagen, zooals men zich 
zal herrinoeren uit het opzienbarende 
proces, dat Wendell Wilikie (toeo nog 
president van een groot electriciteits- 
bedrijf) eenige jaren geledeo tegen de 
regeering heeft gevoerd. En de par- 
ticuliere ondervemers in dezen tak van 
bedrijf hebben zich danook krachtig 
te weer gesteld van het oogenblik af, 
waarop de Bonneville Dam, tweelicg- 
broeder van Giand Coulee, begon te 
functionvecren. 

Wordt vervolgd.   

  

  

OPLEIDING TOT 

OFFICIER-VLIEGER 
BIJ DE KONINKLIJKE MARINE 
De Koninklijke Marine stelt jonos!ieden in de gelegenheld 
opgeleid te worden tot OFFICIER.VLIEGER, 
De candidaten, die voor deze opleiding In aanmerking 
wenschen te komen, dienen aan de volgende eischen te 
voldoen: 
1) Nederlander of Nederlandsch onderdaan niet-Neders 
lander zijn : 
2) op 1 Juli 1941 reeds 18 jsar, doch nog geen 25 
jaar oud zijn: 
3) een lichaamslengte van ten minste 1.65 meter bezittens 
(Van dezen eisch kan onder bepaalde omstandigheden 
afgeweken worden). 
4) in het bezit zijn van &&n der navolgende diploma's: 

a) einddiploma H. B.S. 5-jarige cursus, afdeeling 
B of van een daarmee gelijkgesteld getuigschrift : 

b) einddiploma Zeevaartschool A of B of diploma 
3e stuurman van de groote stoom- en motorhandelsvaart, 
mits aan de diploma's Zeevaartschool A en 3e stuur- 
man ten grondslag ligt een schoolkennis gelijk aan die 
vereischt voor de toekenning van het diploma B van het 
M.U.L.O. 

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. 

Jongelui die gegronde redenen hebben te 
verwachten, dat zij dit jaar hun einddiploma 
behalen, kunnen zich nu reeds aanmelden. 
Zoodra zij hun diploma behaald hebben, 
moeten zij dit dan alsnog opzenden. 

Nadere inlichtingen worden verkregen 
op schriftelijke aanvraag bij het De. 
partement der Marine — Batavia-Centrum. 

De termijn van aanmelding Is 
opengesteld tot 31 Mei 1941 
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DIENSTVERBAND GORLOG Weter- 

en cok tot da opleiding van OH Ny hana an toegelaten, jadian men Ui 
vlieger r den duur van 
een dienstverband v0?” ie hlervoor in sanmorking 
wenschtaan te paman, »hooren @xancena aa sop 
wenschen te melde cischen te voldoen, ta ig Je 
hierboven seh wordi, seheel overeenko aer 
van den Ooriag e averige officieran-“ aan 
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LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig!! 

Wjj leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 
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PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

  

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

Bevestiging diaken Horninye. 
Blitar 9 uur v.m. 

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

Hr. W. v.d. Vingr, 
Paree 6 uur er. m 

Ds. de Gaasf, 
25 Mei Madioen 9 Sa Ta 

Ds. Skken, 
Ponorogo 5S uur »,m, 

Ds. Sikkeo. 
1 Juni Kediri 9 uut v.a, 

Ds. Sikken. 
Kediri 6 uur n.m. 

Ds. Sikken. 

  

Maleische Kerkdiensten, 

H. B. Matulssy. 
17 Mei '41 Madioen 6.30 u. o.m. 

(Voorbereiden), 

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

22 Mei '4| Kediri gu v.m. 
(Hemelvaartsdas), 

24 Mei "41 T.-Agoeng 6.30 u. v.m, 
Voorbereiden) bevestigen 

25 Me '4| T.-Agoeng 7. 
lidmaat), 

   u. vm. 
(H. Avondmaal). 

1 Juni '41 Blitar. 730 u. v.m. 
Wlingi. 10.30 u. v. m. 

HP—————-———-———— 

OOST.JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 9 uur v.m. 

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

mann 

ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK 

lederen Zondag. 

te Kediri le H. Mis 6 uur v. m. 
2e H. Mis 7.30 uur v. m. 

Lof 5.30 uur a. m. 

te Blitar 6 uur v.m. Stille H. Mis 
7.30 uur v. m.  Hoogmis 

5.30 uur o. m. Lof 

Oaderricht Katb. Javanen 6 uur n.m. 

TENG HONG TJIANG 

  

    

  

VENDUHOUDER — COMMISSIONNAIR 

EUBELMAKER 
TRANSPORT — ONDE MING 

KEDIRI — Klentengstraat 68 — Telai. No, 107 

  

MOOI HUISVENDUTIE 
Donderdag 15 Mei '41 v.m. 9 uu 

Hc. G. K.H. ALTMANN. 

Directeur Ambacbtsscvoo! 

PAREE. 

Adres voor: 

Moderne en antieke meubels 

Staalmeubels. en ledikanten ver 

Cbroomd of gelakr. 

Tweedehandsche meubels 

Emballeeren en transporteeren, 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag, gelegen 

achter Snelpersdrukkerij p.w. 

f 6,— 

Voor Uw meubilair en ontwerpen 

geroutineerde toekangs ev eerste kwa- 

liteit meubelhout 
Zeer billijk in prijs en levering met 

garantie, 
Voor Uw vendutie gegarandeerd 

goede resultaten 

Iopakken voor alle plaatsen, 

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! 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het Soer. Hbid. 

MOSKOU'S POLITIEKE SPEL. 

  

Officieel wordt gemeld, dat Rusland 
diplomatieke betrekkingen met Irak 

heeft 
beteekenend 

ingesteld : een veel- 
commentaar. 

  

  

Moskou, 12 Msi (Reuter). Het Tass- 

nieuwsagentschap stelde diplomatieke 

betrekkingen met Irak io. 

Hieraan wordt toegevoegd, dat dit 

s gevolgd op een voorstel van de 

ilraaksche regeering dat den 2len Mei 

j-l. door bemiddeling van den Russi- 

schen ambassadeur te Aokara is ont- 

vangen. 
Moskou, 12 Mei (Reuter). De aan- 

kondiging inzake het instellen van 
Irak 

werd gedaar in de volgende verklariag 
diplomatieke betrekkingen met 

van het Russische nieuwsagentschap 

Tass: .E'nde 1940 stelde de Iraaksche 

regeering door bemildelirg van den 
Iraakschen gezantin Turkije herbaalde- 

ljk voor dat de Russische regeering 

diplomatieke betrekkingen met Irak zou 

aankroopen. Hierbij stelde de Iraaksche 

regeering tot voorwaarde een Russische 

verklaring ten aanzien van de Arabi- 

sche landen, die op dat moment niet 

kon worden ingewilligd. Destijds werd 

een antwoord in dienzin aan de Iraak 

sche regeering gegeven waarna de 

onderhandelingen onderbroken werden. 

Den tweeden Mei j. I. stelde de 

Iraaksche regeering door bemiddeling 
van den Russischen ambassadeur in 

Turkje 
betrekkingen in te stellen, zonder deze 

opnieuw voor diplomatieke 

ditmaal afhankelijk te stellen van eenige 

voorwaarden, zooals een Russische 

verklaring ten aanzien van de Arabisch 

sprekende landen. De Russische regee- 

riog trok daarop haar bezwaren in, 

en aanvaardde bet Iraaksehe voorstel, 

Nieuwe Duitsche druk op Vichy ? 

12 Mei (Reuter). Naar 
verluidt, oefenen de Duitschers thans 

vit op de te Vichy, 

teneinde Fransche toestemming te ver- 

voor het 

spoorweg Pau-Saragossa om Duitscbe 

Londen, 

druk regeering 

krijgen gebruik van den 

troepen vaar Sparje te vervoeren, 

daar de spoorweg Bordeaux - San Se- 

bastian in het bezette gebied niet af- 

doende is voor het in grooten getale 

vervoeren van troepen, -Idus veroeemt 

A.T.I. van zija correspondent aan de 

Fransche greos. 

Er zijo geeo aanwijzingeo, dat de 

Duitschers onmiddellijk de lija van Pau 

uit in gebruik zullen nemen, zelfs viet 

indien Vichy toestemming verleent ot 

het gebruik ervan. Zij hebben het ver- 

zoek blijkbaar gedaan om Vicby ervan 

te overtuigen dat Fravco beeft toege- 

stemd in doortocht van Duitsche troe- 

pen door Spanje. Perain scbijat tot 

dusverre nog geen toestemming te heb- 

ben verleend. 

Het conflict in Irak, 

Rutbah bezet. 

In Irak bezetten de Britsche troepen 

Rutbah. Ia Habbaniyah en Basra is 

alies rust'g. 

De Duitsche verliezen. 

Lorden, 12 Mei (Reu'er). Inclusief 
de 7 Duitsche bommenwerpers, die de 

Duitscbers gedurende den afgeloopen 

pacbt verloren, zijo gedurende de eerste 

totaal 131 
Vliegtuigen vernietigd, terwijl vele ac- 

11 nacbten in vijandelijke 

dere berchadigd werden. 

De successen der nachtjagers. 

Londen, 12 Mei (U.P.). Britsche 
deskundigen verklaarden, dat de zeer 

bijzondere successen, welke de R.A.F. 

in de maanlicbt-luchtaanslagen bebaalt, 

de Duitsche luchtmacht wel eens zou- 

den kunnen dwingen om haar activiteit 

te beperken en nog meer te rekenen 

op de duisternis waneer waarneming 

moeilijk is. Zij hopen cp voortyezztte 

wijze verbeteringen en groote successen 

van de jacbtvliegtuigen, dat de tol, 

welke van de Duitsche luchtmacbt zal 
worden geeischt, wellicht zal stijgen 

tor 50 toestellen pcr nacbrt, indien de 

aanvallen op grcote schaal zulien blij- 

ven voortduren, 
  

Engeland. 
Financieele maatregeien 

9 Mei (Reuter). Een hedea 

uitgegeven Konioklijk Besluit verbiedt 
de betalingen in en overdrachten van 

Londen, 

goud, effecten, ear. indien de instruc- 
ties biervoor afkomstig zijo van per- 

sonen, maatschappijen of autoritei 

FEUILLETON 
SPAANSCHE DUKATONS 

(Spanish Doubloors) 

Uit het Engelsch 

van 

  

  

Camilla Kenyon 

71) 

Kerstdag! Ik 
weten, wat ze op het oogenblik thuis 

doer! 

28 December. Natuurlijk is de grot 

onder de 

zou wel eens willen 

land'tong de aangewezen 

plaats. Wel was al mija zoeken naar 

den grafsteen, gemerkt B. H., op de 

landtong zelf tevergeefscb, maar ik 

was van 't begin af al bang geweest, 

dat 't zoeken naar den grafsteen van 

Bill een onbegonnen werk zou zijo. 
Want ofschoon de formatie van het 

dat er zich 

tallooze grotten op moeten bevinden, 

eiland een dusdanige is, 

zijn er toch altiid nog tienmaal z00- 

veel steenen, welke als grafsteen dienst 

touden kunnen doen. Als ik uitga van 

Lin Irak, tenzij door de Schatkist toe- 

stemming hiervoor wordt verleend. 

Dit werd bekendgemaakt in een 

rondscbrijven, dat heden 
Schatkist aan den banken werd gericht. 

De bekendmaking zegt verder, dat 
alla vraagstukken, voortspruitend uit 

dzze constructies, aan de Scbarkist 
dienen te worden voorgelegd. 

door de 

  

't verbaal, dat de stuurman aan mija 

| grootvader verteld heefr, dan vond ik 

bet iets vanzelf sprekends, dat de kist 
in een grot met een vi'monding ir de 

baai verborgen moet zijo. In de ecrste 

plaats was 't natuurlijk een vereischte, 

dat het karweiije in een z00 kort 

mogelijken tijd geschiedde, hun afwe- 

zigheid van 't schip mocht niet be- 

merkt worden, ofschoon, daar was niet 

veel kans op, want volgens den stuur- 

man was de bemanving drooken. Evo 

om de boot beladen met de zware 

kist, door de zware branding heen 

cen van de andere grottev in te 

manoeuveeren—a's ge al de holea en 

spleten, die ik van den zeekant gezien 

heb, tenminste grotten noemen kunt— 

dat leek me voor driefmanoen niet te 

doen. Ja, de grot onder de landtong, 

dat is de eenig mogelijke oplossiog. 

Het eenige bezwaar is, dat de plaats 

te goed gescbikt er voor is. Eigenlijk 
geloof ik niet, dat een slimme oude 

rakker, zooals deze Captain Samsom 
patuurlijk geweest is, zoo dom geweest 

z0u zija om den schat op eea plaats 

te begraver, welke 't allereerst voor     

Heldhaftig gedrag van een 
treimmachinist. 

Lo-den, 10 Mei (Reuter). De ma- 

Chinist van een.trein, welke tusschen 

twee plaatsen in Zuid-Engeland reed, 

die doodelijk gewond werd toeo een 

Duitsch jachtvliegtuig omlaag dook en 

den trein met machinegeweervuur be- 

stookte, bracht met hulp van de stoker, 

die ook gewond werd, den trein tot 

stiltand, waarna bij hem veilig naar 

een naberig station bracht. 

Kort daarna gaf de macbinist in 

een ziekenhuis den geest. De stoker 

en een passagier werden eveneens naar 

dit ziekenbuis overgebracht. 

De R.A.F. in het Midden-Oosten. 

Cairo, 11 Mei (Reuter). Het com- 

munigu& van de Royal Air Force io 

het Midden-Oosten meldt de volgende 

bijzonderheden van de verschillende 

oorlogstooneelen. 

Cyrenaica: Het vliegveld te Derca, 

Wwaarop een aanzienlijk aantal vijande- 

lijke vliegtuigeo verspreid opgesteld 

was, is zoowel in den nacbt van 9op 

10 Mei als gisteren—Zaterdag—ge- 

bombardeerd. Gzloofd wordt, dat daar 

groote schade is aangericht. Te Jeda- 

baya werden eenige groote Junkers- 

troepentransportvliegtuigen gebombar- 

deerd en beschadigi. Osze jachtvlieg- 

tuigen zetten hun actieve patrouille- 

vlucbten voort en cen Messerschmitt 

101 werd op het vliegveld van Gazala 

vernield, juist toen het toestel van 

den grond kwam. Op bet vliegveld 

stond een groot aantal toestellen. De- 

ze werdeo door ovze jicbtvliegtuigen 

gemitrailleerd. 

Irak: Oobze vliegtuigen gaan voort 

de door de opstandelingen bezette 

vliegvelden e1 andere militaire objecten 

aan te vallen. Kizernes, vliegvelden, 

gebouwea en een transportpark te 

Mosoel kregen 12 voltreffers te io- 

casseeren. De karernes te Asmara, 

Diwa iya, Nasrya en Ouaraghao wer- 

den alle aangeva'len en beschadigd. 

Abessyni8: Zoowel de jachtvliegtui- 

gen als de bommenwerpers van de 

Zvid-Afrikaarsche luchtmacht gingeo 

voort de troepen te steunen bij bet 

omsiogelen van de resten van het 

Italiaansche leger in Oost-Afrika. 

Van al deze operaties zija 2 vlieg- 

tuigen ojet teruggekeerd, 

De Britsche luchtaanvallen. 

Weer Hamburg en Bremen. 

Loaden, 12 Msi (Reuter). De R.A.F. 

viz| den afgeloopen nacnt Hamburg, 
Bremen militaire doelen 

in Noordwest-Duitschland aan. 

en andere 

Het was goed weer. 

Londen, 12 Mei (Reuter), Vernomen 

wordr, dat de gedurende den afgeloo- 

pen nacht door de R.A.F. op bet vas- 

teland van Europa onderromen aan- 

vallen plaatshadden bij goed weer, en 

zoowel te Hamburg alsin Emden wer- 

den groote branden waargenomen. 

nasnuffelen aan de beurt zou zijo, als 

't gebeim uirgelekt was. Zelfs de oude 

copra-planter Heintz zou de kist op 

zijo pleizier-zwerftochtjes op zoek oaar 

d2 acbtergebleven schatten van de 

boekaniers ontdekt moeten hebber, 

tenzij zij heel diep begraven was, en 

dat zou alleen bij zeer lage eb mo- 

geliik geweest zijo. Eo ik bener zeker 

van, dat die genoeglijke oude Heiot2 

wearheid verteld heeft. En 
wat nog meer zegt dan mija over- 

tuiging: toen ik hem in Panama ont- 

moette, was bij juist bezig om voor- 

bereidende maatregelen te treffen voor 

cen korte zakenreis raar Samoa, welke 
bij met pog een paar andere Duit- 

schers wilde ondersemen: nu, z00 iets 

ga je viet doen, als je pas op een 

ander eiland een reusachtig fortuin 

aan gouden munststukken hebt opge- 

graven. Maar hoe het ook zij, ik zal 

de grot grondig nazoeken, ofschoon 

ik niet geloof dat k iets vinden zal 
O, Helen, als je nu hier bij we was, 

als we te zamen dien prachtigen tro- 

pischen sterrenhemel konden bewon- 

deren, 

me de   

Tot de aangevallen doelen in Noord- 

west-Duitschland behoorde ook Em- 

den. Tevens werd opaieuw een bezoek 

gebracht aan Rotterdam. 

Hoe Hamburg geteisterd werd 

Londen, 11 Mei (Reuter). De nieuws- 

dienst van bet ministerie van Lucht- 
vaart deelde mede, dat de Zaterdag- 

nacht op Hamburg gedane aanval even 

doeltreffend als fel is geweest. De vlie- 

gers der bommenwerpers rapporteer- 

den, dat over de geheele stad gewel- 

dige schade werd aangericbt. Oader 

een helderen hemel en bij volle maan, 

welke alles op den grond tot in bijzon- 

derheden zichtbaar maakte, vlogeo de 

bommenwerpers door deafweerbarrigres 

tot boven de stad om lading na lading 

zware brisant-en brandbommen uit te 

werpen. Wederom werden de industrie- 

wijken en alle verspreid liggende havens 

gebeukt en in lichter laaie achtergelateo. 

Onder dezen storm van brandbommen 

Ontstonden steeds meer en meer brander, 

overal in de stad. 

wen en fabrieken voraden een ge- 

Industrieele gebou- 

makkelijk doelwit voor de waarnemers 

en de explosieven kwamen terecht 

midden io opslagplaatsen en spoorwe- 

geo, terwijl nog meer branden werden 

toegevorgd aan de verwoesting bij de 

onderzeebootwerven. In €€n district 

laaide een groote brand op, een der 

vele waaromtreot de vliegers vecklaar- 

den dat zij nietonder cootrd e schenen 

te kuonen worden gebracbt. 

Het was niet alleen een nacht van 

geweldig bombardement, doch ook van 

opvaliend su:ces tegen de vele jagers, 

die de vijand de luchtin stuurdeom de 

grondverdedigers te helpev. B:kend is, 

dat vier vijandelijke vliegtuigen werden 

vernietigd en minsteos twee door de 

Engelsche bommenwerpers ernstig be- 

schadigd. 

Bijzonderheden 

Londen, 12 Mei (Reuter) Bijzonder- 

beden betreffende de gedurende den 

afgeloopen nacht op Hamburg en Bre- 

men uitgevoerde aanvallen toonen aar, 

dat scheepswerven en industriegebie- 

den in beide steden werden bestookt 

met zware brisant- en brandbommen. 

Groote branden werden veroorzaakt.   

  

Van de- gedurende den afgeloopen 

nacht boven Duitschland uitgevoerde 

aanvallen worden vier Britsche bom- 

menwerpers vermist. 

Een door het Luchtvaartm'nisterie 

vigegeven communigu& meldt voorts, 

dat ook de havens van IJmuiden en 

de watervliegtuigbasis op Texel ge- 

dureode den afgeloopen nacht zijn 

aangevallen. Alle vliegtuigen keerden 

behouden van deze operaties terug. 

Londeo, 12 Mei (Aneta). Voordat 

Hamburg zich had kuoven- berstellen 

van den schok, van den luchtaanval 

van Zaterdag j.|. werd Zondagavond 
wederom een sterke afdeeling Britsche 

bommenwerpers derwaarts gezonden om 

de vernieling en desorganisatie in deze 

groote zeehaven nog te vergrooten. 

Het ministerie vao Luchtvaart ver- 

klaart, dat overal ia de haveowerken 

en scheepswerven, die zich over een 

afstaod van 15 km. langs de oevers 

van de E'be uitstrekken, branden uit- 

brakeo. 

De werven van Blohm und Voss, 
waar io den vorigen oorlog de be- 
roemde Duitsche slagschepen werden 
gebouwd, werden nog meer bescha- 
digd door brisanit- en brandbommen 
en tegenover deze werven schoten de 
vlammeo hoog op, 

De industriewijkeo van de stad wer- 
den eveneens op krachtige wijze aao- 
gevallen. 

Het weer te Bremen, dat eveneens 
Zondagavond werd aangevallen, was 
even mooi als te Hamburg. Een vlie- 
ger zeider ,het was de soort nacht, 
dat bet alleen aan het richtapparaat 
had kuonea liggen wanner wij ons doel 
gemist hadden”. 

De aanval op Bremen was even he- 
vig als die op Hamburg en even ge- 
slaagd. 

Duitsche erkenning 

Londen, 12 M-i (Reuter). H-t D.N.B. 
geeft toe, dat de R. A.F. den afgeloo- 
pen nacht het gebied aan de Noordkust 
in verscbeidene golven aanviel. Het 
Duitsche vieuwsbureau zegt : Schade 
werd aangericht in wooowijken tenge- 
volge van brisant- ea braodbommeo, 
doch voor zoover kan worden vast- 

gesteld zija geen militaire duelen ge- 
troffeo.” 

Het D.N. B. beweert voorts dat 5 
Britsche vliegtuigen zija neergebaald. 

Het zzgt veder, dat ,eenige honder- 

dea Duitsche bommenwerpers” den 
afgeloopen nacht militaire doelen in 

Zuid-Bngeland en de Midlands aanvie- 

len. 

Radioluisteraars, 

wordt lid van den Bond van Radioluiste- 

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

U dient daarmede Uw eigen en het 

algemeen belang. 

Inlichtingen bij den Secretaris, 

      

J.P. Coenweg 27. 
Batavia - C. 
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6 Javuari. Ik geloof, dat ik me de 

grot onder de landtong—de grot met 

de twee begon heb ik baar gedoopt— 

klaar ben. Het is een verraderlijke, 

gevaarlijke plaats om er alleen te 

werker: mijo skiff heefc 'c dan ook 

een paar maal hard te verduren gehad, 

ik dacbt niet anders, of ze zou tegen 

de rotsen bij den uitgang te pletter 

geslagen wordeo. Maar ik beb elke 

spleet en kloof in de wanden nage- 

z20cht en 't zarid met een boor gesoc- 

deerd. Ik zou 't misschien nog serieuser 

aangepakt bebbeo, als ik er piet van 

't begin af aan van overtuigd geweest 

was, dat ik de kist er niet zou vinden. 

Niet dat ik die overtyiging aav ver- 

standelijk geredeneer te danken had— | 

ik voelde heel goed, dat Captain 

Samson's gedachtengang misschien veel 

minder gecompliceerd geweest was, 

dan ik veronderstelde, maar aao dat 

zekere, den weg aangevende instinct — 

om het z00 maar eens te noemen— 

dat ik volgen moet, wil ik in 'tleven 

succes hebben. Ik zal nooit het gevoel 

vergeten, dat ik kreeg, toen ik met   't dagboek van grootvader ia mijn 

hand zat, en dat was toch, voordat 

ik de eerste paar bladzijdeo doorge- 

lezen had, dus voordat ik wist, dat 

het dagboek het verhaal bevatte van 

den stuurman van de ,Bonny Lass”, 

die in Havana in de armen van mijo 

grootvader gestorven was. 't Was bij 

gelegenheid van een reis, die mija 

grootvader als supercargo op zijn eigen 

schip meemaakt—in 't dagboek stond, 

om een goede zaak ef te sluiten—ge- 

loof maar, dat dat bij hem hem als 

echte Yankee nummer &€a kwam— 

dat hij erin slaagde, om God en den 

Mammon gelijktijdig te dienen. 

Wordt vervolgd.
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