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STADSNIEUWS 

Medische dienst van het 

Regentschap 

Met ingang van deze maand is de 

medische dienst van het Regetschap 

Kediri uitgebreid met een tweedeo dok- 

ter. Deze aanstelliny van een tweeden 

dokter is noodig geworden door de 

oprichting van een drietal nieuwe po- 

liklinieken eo wel te Wates, Gringgiog 

en Modjo. De nieuwe geneeskundige, 

aan wien de kotta Kediri als stand- 

plaats is aangewezen, is tot medisch 

  

    

  

tessort aangewezen de districten Kediri 

(buiten te Gemeente) en Ngadiloewih. 

Zija werzaambeden zulleo in het bizon- 

der bestaan in'de verzorging van de drie 

nieuwe poliklivieken, terwijl kij daar- 

naast belast wordt met de verzorging 

van de massale bestrijding van volks- 

ziekten, in het bizorder van de fram- 

boesia. De kosten van de nieuwe po- 

likliniekeo, welke aanvankelijk geraamd 

worden op f 3348, — zija in verband met 

het eerst later aangenom:n voorstel 

om ook te Modjo een polikliniek op 

te richten, met f500.— verhoogd. Be- 

halve de benoemirg van een tweeden 

doktor, is personeelsuitbreiding met een 

mantri-verpleger - poliklioiekberheerder 

noodzakelijk geworden. In den loop 

van dit jaar is gebleken, dat de fipan- 

cieele toestand van het regentschap, 

mede in verband met de uitkomsten 

van de vorige jaren, gurstiger is, dan 

werd verwacht, zoodat het mogelijk 

werd eenige maatregelen te treffen op 

het gebied van de medische verzorging, 

welke sinds geruimen tijd urgent wa 

rep, doch niet uitgevoerd werden 

met het oog op bet betrachten van 

voorzichtigheid op financieel gebied. 

Het regeotschap heeft 

groote bedragen gevoteerd in het be- 

lang van de openbare gezondbeid en 

wel ongeveer f 30 000, — in het geheel, 

hetgeen weer 4 4500,— meer is dan het 

vorige jaar. De ziekzniorichting te Pa- 

ree vordert alleenal ruim f15.000.—, 

waarbij nog komen de kosten van ma- 

laria-en tuberculosebestrijding en van 

andere volksziekten. 

Overigens 

De Islam op de Volk- en 

Vervolgscholen. 

Met ingang van heden, 16 Mei 1941, 

zal op de Volks- en Vervolgscholen 

in Kediri, het onderwijs in de Islamisti- 

sche godsdienst worden- ingevoerd. 

Naar we vernemen is dit ivitiatief ge- 

nomen door een gedeelte van de be- 

vOlking en gesteund door het ooder- 

wijzend personeel. De gemeente heeft 

dit verzoek Ingewilligd en als leeraar 

is aangewezen den heer R. Machin 

z00n van den Hoofdpenghoeloe van 

Kediri, Voorlopig zal alleen het 

godsdienstonderwijs worden gegeveo 

op de Vervolg- ea Volksscholen van 

Modjorotto, Kampoengdalem en Bentj€. 

Mutatie, 

De heer Arbani 
Schoolopziener te Kediri, 

plaatst naar Kraksaan. Jo zijo plaats 

komt de schoolopziener van Padangan. 

Tot lid van den Landraad te Kediri 

wordt benoemd de heer Raden Soe- 

Prawiroatmodjo, 

is overge-   

tomo Sismartokoescemo, ladisch rechts- 

kundige, thans fiscaal-gr'ffier te Blora. 

Examens. 

Het eerste gedeelte van de toela- 

tingsexamens voor de le klasse der 

H.B.S., M.U L.O., Technische School 

en voorklas Mu!o zijo reeds achter den 

rug. Het tweede gedeelte zal plaats 

hebben op 27, 28, 29 en 30 Mei met 

dien verstande, dat de jaatste examen 

dag voornamelijk voor de candidaten 

van de Tecbr ische school bestemd is. 

SPORT. 
Zwemwedstrijden. 

Wj herioneren bierbij gaarne aan 

de zwemwedstrijden voor kinderen- en 

bij voldoeode deeiname ook voor vo!- 

wassenen, welke door de zwemvereeni- 

ging Soeroworo (bij de sf. Kentjong) 

op Zondag 18 Mei a.s. 

ganiseerd, 

De aanvang 

bepaald op 8 uur voorwiddagj inleg- 

geld per persoon f 0,50. Er worden 

worden geor- 

van de wedstrijden is 

prachtige p:ijzen beschikbaar gesteld, 

terwijl voor een gocd en compleet buf- 

fet gezorgd zal worden. 

, Korfbal. 

Het frogramma van de korfba'wed- 

strijden is thans bek€nd “g@maskt. 

Heden, Vrijdag 

16 Mei: J. LB. tegen Ouick, 
18 Mei: V.O.J. 2 JI. B. 

21 Mei: M.S.V. & Oaick. 

23 Mei: @uick » V.OJ. 

25 Msi: M.S.V, » J1. B. 

28 Mei: J.|.B. »  NV.OJ. 

Provinciaal nieuws. 

Wij ontvingen het bericht, dat op 

Dinsdag 27 Mei a.s. de Provinciale 

Raad door den Gouverneur N. O.-Java 

zal worden bijeen geroepen voor eene 

Vergadering, aanvangende 9 uur v.m. 

mt voorzetting des avonds en z00 

noodig op volyende dagen en avonder. 

De oOfficieele uitooodiging met de 

agenda der te behandelen onderwerpen, 

zal t.z.t. aan belanghebbenden worden 

gedistribueerd. 

RICHE THEATER. 

Donderdag 15 '/m Zaterdag 17 Mei 

Warner Bros uitmuntende 
romantische Comedie 

»SATURDAY'S CHILDREN” 
(Menscben in den storm) 

met de eminente sterren John Garfield 

— Anne Shirley — Claude Rains e.a. 

vooraanstaande krachten. 

En ontroerend en tevens kostelijk 

amusant filmverbaal, dat de zorgen en 

problemen vaa een jong paarije in het 

eerste huwelijksjaar bebandelt. ,,Satur- 

day's Children” een menschelijk ver- 

baal over jonge liefde, welke zich door 

haar hechtheid door de levensstormeo, 

welke iedereen op zija tijd meemaakt, 

weet heen te siaan! 

Jobo Garfield, de brillante karakter- 

acteur, wederom in eea rol waarin bij 

zichzelf overtreft... 

Aose Shirley, de allerliefste 20 ja- 

r'ge actrice, die io deze film baar ster - 

debuut voor Warner Bros maakt.... 

Getrouwd op slecbts 20 dollars in 

de week, en toch gelukkig kunnen zija 

gelooft gij het? John Garfield en An-   
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VRIJDAG 16 MEI 1941 

ne Shirley zullen het U bewijzen in j 

bus nieuw amusant succes ,SATUR- 

DAY'S CHILDREN”, een schets naar 

het werkelijke leveo van normale men- 

schen in een wereldstad ! 

MAXIM THEATER. 

Vrijdag 16 "/m Zondag 18 Msi. 
De macbtige Joe Pasiernik Producie 

»SEVEN SINNERS” 

met de nicuwe, fa-cincerende, dynami- 

sche Mar!ene Dietrich 
rol, zwaar bijyestaan door Jobn Way- 

ne — Mischa Auer — A'bert Dekker — 

Arna Lee — Oscar Homolka e.a. 
E- 

hasr in een tropische omyeving . ! 

in den hoofd- 

pracb ige film van liefde en 

  

Tragiek eo humor wiseclen elkaar af, 
zondar U g-bseid zult worden als rooit 

te voren . ..! Marlene D.etrich, vu- 

riyer en brtooverender dan ooit, is 

onverge'iik. liik a's de cafe-zangeres 
Bijou, de mysterieuze vrouw, die ra- 

vayes aa 1 chite ia de barten der man- 

om daar- 
! 

ne, overs!, waar zij kwam, 

ca spoorloos te verdwijnen . .. 

D. ,N-w York Times” 

Na een oprienbarende ,,come-back” 

in ,D sy Rides Agaio”, is Marlene 
Dietrich opsi uw in een stecrol te be- 

als de caf€ezang res 

NBijou", een vrouw met een duister 

Zuid Ze 

andere wordt gede- 

scbrijft : 

worsderer, r.l. 

'verledeo, die van het eene 

eiland baar het 

porteerd, omdat het B-stuur haar aan- 

sprakelijk stelt voor al de ru is en 

nSe- 

dcor 

vecbrpartijen tusschen de marrer. 

ven Sinners” is cen door en 

amusarte film met hier en daar tra- 

talent gische mom-rten, waarin bet 

van een werkelijk groote actrice a's 

Marlene Dietrich op uiimuotende wij- 

ze wordt weergejeven. 

Politic - rapport. 

Tegen S., 

werd P. V. ops 

mishande'ing va 

onende Singonegaran 

  

maakt, terzake lichte 

S., wonende Singo- 

  

negara". 

Heer J.M. de Vi., wonende Potjanan 

doet aangifte vas diefstal van ou ' ijzer 

ter gezamenlijke waarde van f 3,50 

(vide mutatic G-neraal Rapport do 

11 Mi 1941). 

S.S. bia A.H., wonende Ba darlor 

dost aangifte van verduistering «an 

een rijwiel ter waarde van f 50,— 

gepleegd door N , wonende Ba: darlor. 

    

Tegen R., wonende Potjanan werd 

proces-verbaai « pgemaakt terzake een- 

voudige beleei'ging tegen Vrouwe 

T. B, N., wone an de Hoofdstraat. 

M., mantri-verpleger biji de G. B.Z. 

Gambiran, doci aangifte terzake op- 

lichtiog vao div 

zamenlijke waarde van f157,25 gepleegd 

door RJ. woncude Bandarlor. 

rse goederen ter ge- 

Tu, wonende te Ngadisimo doet 

aangifte van diefstal van een Engel- 

schen sleutel ter waarde van f3,— ten 

nadeele van de Gemeente Werkeo 

alhier. 

Tegen S., wonende te Pakelan werd 
proces-verbaal opgemaakt terzake een- 

voudige beleediging van S., wonende 

te Pakelao. 

Konivkriik de basis vormt en most 
biijyen vormen van onze yeheel» ye- 

i dachtenleven in dezen tijd, en richt- 

  

Een woord tot onze 
Marine. 

De tanden op elkaar. 

Geen moment verslappen. 

De commandant der zeemacht ir Ne- 

derlandsch-ladi€, vice-admiraal C E.L. 

Helfrich 

volgende radioredz uit : 

spraak Maandagavond de 

Luisteraars, 

Het is een goede gedachte, de ge 
denkwaardige Mei-dagen van het vo- 
rige jaar ia woord en geschrift telkens 

weer ih onze berriooering terug te 
roepen. 

Niet alleen omdat de gewelddadije 
bezetting van ons vaderland met het 

daarmede verbondeo verlies der on- 

afhankelijkheid van dat deel van het 

snoer moet zija vooral ons streven en 

voor al onze daden, air ook en 
vooral, omdat de stijdvsardige geest, 
in die onvergetelijke da,en betoond, 
Wwakker moet worden gehouden en 
stseds hooger moet worden opyevoerd 
om de overwinning te behaler eo onze 
vrijheid te herwinnen. 

Gij bet billijken, 

wanneer ik mij op -dezen dag in het ! 

bijzonder richt tot het personeel der 

Konioklijke Marine dat aan mija hoe- 

de is 

ecer heb, het bzvel te voerer. 

zult luisteraars, 

O'vertrouwd en wuarover ik de 

Commandanten, officieren, amb'e- 

onderoffici-rer, manschappn 
20 verder Ko- 
niskiijke Marine, Gemilitairiseerde Gsu- 

naren, 
burgerpersoneel der 

veroementsmarine en van den Dienst 

der Scheepvaart in deze gewesten, aan 

boord, in de lucht en aan den wal.   

Abonnements 
aankondigingen f I.— per plaatsing. 

advertentio gereduceerd tarief. 

LOSSE ADVERTENTIEN BIJ VOORUITBETALING. 

24e Jaarcang 

Het is met trots, met weemoed en 

mt overtuiging, dat ik mij heden tot 

U wend. 

Met 

ia onze 

feit, 

12e Mei 

bet 

geleden de 

trots, omdat deze 

herinnering terugrocpt 
dat precies een jaar 

eerste massale aanva! op dea afsluit- 

dijk in de Zuiderzee met krachrdadige 
hulp der Marine, met groote verliezen 

   

  

voor den vijand werd afyewezen, en 

  

de inleiding werd van een volkomen 
mislukkiny van de vijande'ijke pogir- 
gen, om over dat deel van ons vader- 
land Noord-Holland met Der-Helder 

binnen te dringen. Daaraan sloten on- 

middellijk aan de 

van Hr. Ms. ,Johan Maurits van Nas- 
dis op 18 K.M. afstand 

andelijke batterij op Kornwerderzand 

scbitterende actie 

sau" 

  

cen vij- 

tot zwijgen bracht, en de succesvolie 

pogingen van onze kanonneeren tor- 

pedobooten, om den vijand den op- 

Zuiderzee het 

hart des lands te beletten. 

Waar ook de doorbraak onze 

dedigingslinidin mocht gelukken, 

marsch over de paar 

ver 
char, 

bij Den Helder en op het ons 200 be- 
kende watergebied, gelukte zij nie t! 

Mede met het optreden onzer Ma- 

rinestrijdkrachten elders op de talloo- 

ze waterwegen, heeft dit feit bewezen, 

hoe goed de verdediging te water was 

georganiseerd en met weik een on- 

Deze 

feiten hebben bewezen weikeen groo- 

tembaren moed werd gestreden. 

te rol de Marine bij de verdediging 

  

heeft gespeeld, en hoe ongelijk 

ben gehad, die steeds beweerden, dat 
het moederland ei- een Marine voor 

genlijk wel kon worden gemist. 

Met trots 66k, omdat daarrd bet 
grootste deel onze varende en vlie- 
gende Marine aan de zijde van onze 
bondgenooten is blijven ageeren CAkr, 

VENDU- & COMMISSIEKA 

J.G.W, DEKKERS KED 

  

NTOOR V/H BRANTAS 

IRI Telefocon 250 
LA LL LL 

Emballeeren 
(Ook voor Europa en de buitengewesten) 

Transporteeren, 
Hancel in Nieuw- en 

Tweedehandsch Meubilair. 
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— Nog alftfiid in voorraad. 

  

Door eigen import zijn wij in staat de beroemde 

Carbonpapier in diverse soorten. 
Schrijfimachinelinten in alle breedten, 

na 

Meubelmakerij 

Agentschap: 

Java Koelka:ten 

   

  

producten, z. a. 

Schrijf-, vulpen- en stempelinkten. 

Polywog pasta in vasten en vloeibaren toestand, versch #& 

en tegen scherp corcurreerende, dus Mi 

beneden Soerabaiaprijzen, p 

te leveren. 2 

N.V. KEDIRISCHE SNELPERSDRUKKERIJ | 

   



    

  

   € 
Met de eminente sterren 

SUN PA TAN ee SET PENA ON Oa PERAGA bs PTT 

     

  

N, 

E 
Lama 

   

   

HEATER — 
eden IS tm Zaterdag 17 Mel. 

JOHN GARFIELD — ANNE SHIRLEY — CLAUDE RAINS e.a. goede 
Een ontroerend en tevens kostelijk amusant filmverbaal, dat de zorgen en problemen van eeo 

jong paartje in het eerste huwelijksjaar behandelt. 

Een schets naar het werkelijke leven van normale menschen in een wereldstad! 

Zie Joho Garfierld 
ATTENTIE! 

    

ATTENTIE! 

5— 
  

Zondag 19 
De populaire Cowboy held JOHNNY MC BROWN in zijn nieuwste succes film, 

URY MEN 9 4 
Bijgestaan door FUZZY KNIGHT en vele andere goede krachten Een Western -productie met €€a 

en al actie — gevechten enz. enz. en die tot den laatsten meter ia voortdurende spanning houdt. 
Zondagmorgen 

Waras Nb Mana Comedie at . 

..MENSCHEN IN EN STORM « (Saturday's Cbildren) 

krachten. 

en Anne Shirley in bun nieuw Amusant succes ,,Saturday's Children”. 
KOMT ZIEN Het NIEUWSTE BELANGWEKKEND OORLOGSNIEUWS! 

N.B! Zaterdagmorgen 4.30 u. Extra Voorstelling! 

OT ON THE LONE PRAIRIE”. 
1IOu. MATINEE. 

MAXIM THEATER 

  

  

Vasaf Heden 16 tm Zondag 

“SEVEN SINNERS” De machtige Joe Pasternak productie c 

Met MARLENE DITRICH—JOHN WAYNE— ANNA LEE—MISCHA AUER e.v.a. bekerdesterren. 
Het bijzonder boeiende verhaal speelt zich af in een tropische omgeving en MARLENE -peelt de rol 

rust en veiligheid van heteene Amerikaansche zu'dzee-eilaod naar het andere wordt gedeporteerd, waar- 
door zij een opwindend zwervend bestaan moet leiden. 

Kortom een filmwerk, doorweven met veel humor, een Combinatie van de tragiek en de vreugden van 
het leven.— 

ATTENTIE! 

N.B! Zondagmorgen 

Maanadg 
De groote Indonesiscbe film 

(Ou. 

9 

van een Cafezangeres, die.door baar betooverende persoonlijkheid, altijd overa! waar zij komt, ruzies ea 
Vechtpartijen tusschen manneo doet ontstaar, waardoor zij als aanleidirg tot verstoring van de operbare 

Vooraf gaat Het: ACTUEELE WERELDNIEUWS ! 

Zaterdasmiddas 439 U Extra! Voorstellingen! 
I9 en Dinsdag 20 Mel. 

29 o 
Met de alombekende Ind. sterren ROEKIA — KARTOLO— EFFENDI—ANNIE LANDOUW —LOUIS 

KOCH e.v.a. Een film die overal metgrootsucces vertoond wordt ! 
KOMT EN OORDEELT. 
  

waar dat mogelijk is en onze beschei- 

den middelen ons zulks veroor!oveo. 

Met weemoed, omdat onze Ma- 

ribe toen 

heeft geleden en wij, hoezeer wij er 

daarna zware verliezen 

allen vao overtuigd zijo dat deze on- 

vermijdelijk zijn en met vastberaden- 
heid moeten worden geaccepteerd, met 

smart onze goede makkers gedenken 

die daarbij Maar : 

wij mogen hierbij niet langstilstaan eo wij 

mogen daarom bet hoofd niet laten 

hangeo. 

Wij moeten v66rt! 
W'j moeten bedenken, dat 

totale oorlog is, een srijd tusschen het 

Goede en het Kwade, een strijd op 

leven en dood, met onze aloude vrij- 

het leven lieten. 

dit een 

heid, onzen ecigeo vrijen Nederlard- 

schen geest als inzet. 

Ik ken de ongemakken van het zee- 

mansleven: ik weet hoe bet wachten 

io aanhoudende spanning de zeruwen 

sloopt : 

bewust wat het beteekent in de duis- 

ternis van den nacht op post te staan 

ik beo er mij volkomen van 

en daarna in de tropenhitte achter ge- 

sloten partijspoorten tevergeefs rust en 

vergetelheid te zoeken, ik voel hoe 

Gij dan met Uwe gedachten 

biji Uwe vrouwen en kinderen in bet 

Vertoe ft 

lieve vaderland, en ik besef de stem- 

mingen die gedachten bij U 

moet wekken. Maar : wij moeten voort ! 

welke 

Wij moeten onze gemobiliseerde 

vloot gevechtsgereed houden, wij moe- 

ten met al onze krachten blijven voort- 

bouwen aan de versterking van onze 

Marine, aan de uitbreiding vao bet 

lagen: wij 

opleidingen, en niet bet minst 

personeel in alle moeten 

onze 

die, welke zija bestemd om het z00 

hoo3 noodigde personeel voor de Eu- 
ropeesche wateren op korten termijn 

te leveren, op topkracht laten werken, 

wij moeten onze z00 hoogst belangrij- 

ke scheepvaart in stand houder, leiden 

en beschermen in Indiscben en Stillen 

Oceaan: wij moeten wakker blijven 

om ongewenschte gasten in bet Ne- 

derlandsche-Indische zeegebied op te 

sporeo en te bestrijden. 

Wij mogen geen oogenblik verslap- 
pen. Wij mogen geen oogenblik ont- 

moedigd worden doordat de oorlog in 

Europa de laatste maand niet z00 guns- 

tig veloopt als wij wel zouden wen- 

scheon. 

Integendeel: de successen van onze 

vijanden moeten voor ons het bewijs 

leveren dat wij te doen hebben met 

dien gen formidabelen tegenstander,   

wij niet mogen onderschatteo, ook niet 

wanneer het succes eens aan onze zij- 

de is, 

Wij moeten hbierin dus s'echts een 

aansporing vinden om onze krachten 

te verdubbelen, teneinde met zeker- 

heid en vertrouwen de toekomst tege- 

moet te gaan. 

Met vertrouwen, omdat ik geduren- 

de dit jaar met waardeering heb kun- 

nen zien wat Uw energie, Uw geest- 

drift en Uw arbeid vermogen, omdat 

wij uit alle tot ons gekomen berichten 

weten hoe onze maritieme weermacht 

in Europeesche wateren weet te strij- 

den, omdat 

kunven merken tot welke opofferin- 

geo het volk van ons Koniokrijk be- 

reid en in staat is en met welk een 

rustige vastberadenheid de Nederlan- 

ders in het Moederland zich tegen den 

wij steeds weer hebben   

overweldiger verzettin en hun onaf- 

bankelijken geest bewaren. 

Ia de dagorder welke ik tot Uw 

richtte in de maand Mei van het vo- 
rige jaar beb ik mijn rotsvast vertrou- 

wen uitgesproken io de beheerschers 

der oceanen en in de eindoverwianing. 

Dat vertrouwer is geea oogenblik 
geschokt en met deze gedachte voor 

oogen zullen en kuanen wij de hui- 

dige actie rond de Middellandsche 

Zee siechts zien als een phase van 

dezen wellicht langdurigen oorlog, 

Wwaarvan de eirduitslag voor ons niet 

twijfelachtig is. Het moge thavs laag- 

water zijo, het getij zal keeren. 

Laat dit vertrouwer, deze weten- 

zijo 

om de tanden op elkaar te zetten en 

voort te gaan op dev weg naar de 

bevrijding. 

schap, ons allen een aansporing 

  

Nieuwe Wereldwonderen in Amerika. 
  

  

  

Grootste Krachtstation ter Wereld. 
  

  

Slot. 

Klein gepeuter 

15 1937 werd de Bonnevills Dam, 

nie 600.000 P.K. stroom kan leveren, 

ia gebruik 

maanden later moest de directie spijtig 

genomen: maar vijiteo 

toegeven, dat zij nog maar... &&m klant 

bad gevo-den! Ea de anti-New Deal 
pers juichte dan ook: , De Bonneville 

Dam hecfr Alles, bebaive Klantes !" 

Zslfs gemeentebesturen en de Public 

Udility Districts (openbare electriciteits- 

bedrijven voor locaal gebruik) wilden 

niet met de directie van den Dam sa- 

menwerken, deels omdat zij de Fede- 

rale regeering wilden verhinderen zich 

met p'aatselijke em staatskwesties te 

bemoeien, deels omdat zij onder den 

invloed der part'culiere electriciteitsbe- 

drijven stonder, en dee's omdat zij 

meenden zelf goedkooper te kunne wer- 

ken. Zelfs dear, waar de burgerij kon 

stemmen over de vraag, of de gemeen 

te wel of niet stroom van het regee- 

ringsproject zou betrekken, legde de 

regeering bet in vele gevallen af tegen 

de particuliere bedrijven, die het pu- 

bliek suggereerden dat de vierhonderd, 

millioen dollar, die de schatkist voor 

bet project had uitgegever, uit de zak- 

ken der burgers van Bonneville en 

Omstreken moesten terugkomen. De 

cene gemeente na de andere stemde 

tegen. Hooderden kilometers lange   

transmissiekabels bleven 
E- io de kringen van anti-New Dea- 

lers b2go” men bet heele Columbia- 

project aleen der schadelijkste geldver- 

spillingen van de Roosevelt-regeering 

te noemen...... 

Maar toen veranderde Dr. Paul Ra- 
ver, de administrateur van de Columbia- 

waterwerker, zijn politiek. Hij trachtte 
Diet meer, met andere publieke instan- 

ties samen te werken, maar bij wendde 

zich recbtstreeks tot de 

dustriein die zich meer voor cijfers 

oogebruikt. 

betrokken in 

ea minder voor locale intriges interes- 

seerden. 

En op betzelfde oogenbliek keerde 

de kars. De fabrieken met bestellingen 

voor het defensie-programma hadden 

geen tijd om zich met bet gekonkel 

van de praticuliere ondernemingen in 

te laten. Zij moesten met onge#venaarde 

snelheid hunwerkplaatsen uitbreiden en 

stelden daarom de eene beslissende 

vraag: ,Hoeveel stroom kan de re- 

geering leveren, en hoe goedkoop?” 

Het werd een kwestie. van paarden- 

krachten en vas dollars. Ben in beide 
opz'chten won regeerings-initiatief van 

eene wapenfabriek na de andere ves- 

tigt zich nu aan de oevers van de Co- 

lumbia, waar zij over eokele maanden 

gebruik zullen kunnen maken van de 

gemeenschappelijke capaciteit der beide 

dammen: twee en een half millioen 
kilowatt. 

Enorme waterweg. 

Het andere project, waarop ia het 
begio van dit artikel werd gewezen, 
de St. Lawrence-waterweg, moet nog 
door het Congres worden goedgekeurd, 
maar de kans daarop is zeer groot, 
ondaoks de oppositie, die ook in dit 
geval wordt gevoerd door particuliere 
electriciteitsondernemingen en andere 
handelskringen, bevreesd voor concur- 
rentie. Deze waterweg, die ruim een 
half milliard dollar za! kosten (dus meer 
dan het Panama-Kanaal heeft gekost), 
zal zeeschepen met een diepgang van 
acbt meter de mogelijkheid geveo, bet 
yebied der Groote Meren te bereiken 
en de ijzerhaven Duluth (3760 km. van 
de zee af geleger!) aan te doen. Voor 
de 42 scheepswerven aan de Groote 
Meren opent dit project geheel nieuwe 
perspectieven, evenals voor de fabriekeo 
io bet omringende gebied, aan welke 
daok zij een nieuwe waterkeering elec- 
trische stroom ter sterkte van 2,2 mil- 
lioen P. K. zal kunnen werden geleverd 
tegen een thans ondeokbaar lagen prijs. 
Een teoslotte zullen de boeren. wier 
akkers meer dan drieduizend kilomerter 
van den oceaan zijo verwijderd, in de 
toekomst niet meer te lijden hebben 
onder de hooge spoorwegtarieven en 
huo landbouwproducten rechtstreeks 
per schip vaar overzeesche gebieden 
kunsen zendeo. 

Gzen wonder, dat dit gigantische pro- 
ject op bet oogenblik overal in Amerika 
duizenden pennen in beweging zet, 
pennen die loftuitingen en pennen die 
proresten schrijveo. Maar welhaast 
niemand twijfelt er aan, dat de S'. 
Lawrence-waterweg er zal komer, z00- 
als ook de Graod Coulee Dam er—alle 
hindervissen en tegenwerking ten spijt - 
gekomen is. 

  

De noodlotsdag van 
13 Mei 1940 
  

Toen de eerste silag om Ne- 
derland werd verloren. 

Indie zal doen wat de 
Koningin ervan 

verwacht 

De voorzitter van de Volksraad, de 
beer Mr. J. A. Jonkman, heeft Dinsdag- 
avond de .volgende radiorede gehou- 
den: 

Medeburgers : 

In de reeks toespraken tot herden- 
king van de noodlottige Meidagen 1940 
valt mija spreekbeurt op den 13-den 
Mei. Uit de gebeurtenisseo, welke bet 
vorig jaar op dien dag zich hebben 
voltrokken, beb ik dus mija uitgangs- 
punt te kiezen, Daartoe put ik uit het 
boek, waaria onze minister van Buiten- 
Isndsche Zaken de geschiedenis der 
overweldigihg van Nederland heeft 
vastgelegd, 
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Maaodagmorgen 13 Mel 1940 heeft 
Nederlands opperbevelhebber, Koningin 
ea regeering moeten mededeelen, dat 
bij met het oog op de ontwikkeling 
der militaire situatie de veraotwoorde- 
ljkheid voor Haar veiligheid niet langer 
dragen kon. 

Het eerste doel van 's vijands mis- 
dadige actie: de Koninklijke PFamilie 
en regeering gevangen te nemen, was 

tot dusver mislukt, en moest ook ver- 
der worden verijdeld. Derhalve besloot 
de Koningio uit Holland weg te gaan. 

Daar alle Nederlandsche oorlogs- 
schepen in zwaren strijd met den vijand 
Waren gewikkeld, werd een Britsche 
torpedejager te Harer beschikking ge- 
steld, 

Aanvankelijk was de Koningin voor- 
nemens zich daarop naar Zeeland te 
begeven doch, onderweg ontvangen 
berichten bewezen, dat zulks niet meer 
doelmatig was, en noodgedwongen 
werd naar Engeland koers gezet. 

Vergezeld nog vao Haar zwaarbe- 
wapende Nederlandsche lijfwacht, be- 
reikte Negrland's Koningin ten slotte 
Londen, binnenkomende in het groote, 
sombere station aan Liverpool Street, 
waar de Britsche Konirg persooolijk 
Haar welkom heette, 

Mr. Vas Kleffens beschrijft aangrij- 
pend, hoe onze Koningin daar stond : 
hoewel vermoeid, aangedaan, geroerd 
door al wat de laatste vier dagen had 
plaats gegrepen, toch onversaagd en 
doelbewust en hoe ieder, die bij deze 
Ontmoetirg tegenwoordig was, besefte, 
dat Koningin Wilhelmina, Haar groote 
voorvaderen, Willem den Zwiiger en 
den Koning-stadhouder Willem III 
everaart. 

Nog denzelfden dag richtte de Ko- 
ningio. der Nederlanden van u't Lon- 
den een proclamatie tot Haar volk. 
waarin Zij verklaarde: padat bet vol- 
komen zeker was geworden dat Zij en 
Haar ministers in Nederland bet staats- 
gezag niet langer vrijelijk konden uit- 
oevenen, het harde maar noodzakelijke 
beslu't te hebben moeten nemen, den 
zetei van het gouvernement naar het 
buitenland te verplaatsen voor zoo 
lang als onvermijdelijk zou blijken, 
maar met het voorsemennaar Neder- 
land terug te keeren zoodra dit moge- 
ljk zou zijo. Hare Majesteit verzekerde, 
dat eens het Koniokrijk der Neder- 
landen — met Gods hu!p — zijo Euro- 
peesch grondgebied zal hberwinnen, en 
herinnerde aan de rampen van vroe- 
gere eeuwen waaruit Nederland altijd 
herrezen is. En Zij eindigde: ,Zo0 
zal het cok ditmaal gaao. Dat niemand 
wanhope en ieder het uiterste doe in 
bet welbegrepen belang vao het land. 
Wij doen bet onze.” 

Kort daarva heeft de Koningin in 
een boodschap tot het Britsche volk, 
Haar diepgevoelde erkentelijkheid be- 
tuigd voor de gastvrijheid geboden er 
dea steun verleend doo' bet Vorsten- 
huis, de regeering, bet volk en de 
weermacht van Groot - Brittannit, en 
io het bijzonder uitdrukking gegeven 
aan Haar bewondering voor de leden 
der Britsche zee-en luchtmacht, die de 
veilige overkomst van Haar Familie, 

sBOERDERIJEN SCHRAUWEN” 
Wa 

PERCEEL-PAKISSADJI 
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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' 

NIEUWE WITGAVE of HERDRUK yan J. B. WOLIEKS" 
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Haar ministers en Hiaar zelve hebben 
Verzekerd. 

In verklaringen omsteeks denzelfden 
tijd voor de gaoscbe wereid bestemd, 
legde Hare Majesteit er den nadruk 
op, dat Zij wut Nederland moest ver- 
trekken, omdat Zij naar de traditie 
Harer dyoastie den strijd voor de 
vrijheid der Nederlandeo heeft voort 
te zetteo, omdat Zij de constitutioneele 
leididg van de vrije deelen van het 
Koniokrijk heeft te handbaven, eo 
omdat Zij Haar roeping : het zinoebeeld 
en de bezieling vaa Haar volk te zijo, 
in vrijheid leveod en sprekend vol- 
brengen moet. 

Luisteraars, aldus willen wij, Neder- 
landsche rijksgenooten, dezen 13den 
Mei in het bijzonder herdenken dat, 
toen het vorig jaar de eerste slag om 
Nederland belaas werd verloren, het 
Huis van Oraoje en het opperbestuur 
van ons Koniokrijk behouden zijo ge- 
bleven, met behulp van onzen Britschen 
bondgenoot naar wien hedenavond 
ook onze erkentelijkheid en bewonde- 
ring weer uitgaao. 

Koningin WilheImira beeft Neder- 
land ook hierom verlaten, omdat — 
eveneens naar Haar eigen woorden 
van een jaar ygeleden — Hollands stem 
Diet tot zwijgen gebracht mag worden. 
Herhaaldelijk heeft in het afgeloopen 
jaar Haar stem weerklonken, Neder- 
lands goed recht en de rechtvaardigheid 
der geallieerde zaak verdedigend en 
Hare onderdanen radend en bemoedi- 
gend. Sterk heeft nog eergisteren ons 
Haar fere en krachtige rede voo: 
Radio-Oranje ter herdenking van den 
10den Mei getroffen, toen Zij toornode 
op den vijand en in striemende be- 
woordinger de verraders uit onze 
gemeenschap heefr gestooten, en toen 
Zij tenslotte voor Haar, en voor wie 
Haar volgeo, bet nieuwe Nederland 
heeft opgetischt, het nieuwe Nederiand 
z0oals dat eeus, vrij van vreemde 
smetten en vreemden invloed en naar 
eigen plan en inzicht opgetrokken, 
berrijzen zal. Bo aan Oost- en West- 
Indit heeft Zij de structuur van eigen 
staatsinrichting en de plaats in het 
Koviokrijk in witzicht gesteld, welke 
hun op grond van de veranderde om- 
standigheden toekomen. 

Den 10den Mei heeft Winston Chur- 
Chillaan oozen mioister-presideot Ger- 
brandy den dank van Zijoer Majesteits 
regeering betuigd voor het Nederland- 
sche Rijk gedurende dit geheele smar- 
telijke jaar aan de geallieerden verleend. 
Onder de uiterst waardevolle broonen 
van kracht voor de gemeenschappelijke 
zaak, noemde hij daarbij de tegenwoor- 
digheid in Engeland van de Koningin 
der Nederlanden. ok toe sprak 
Eogelaods premier, de aanvoerder 
der geallieerden, naar ons hart. 

Medeburgers. 

Zondag- en Maandagavond hebben 
achtereenvolgens de commandanten van 
Leger en Vloot ia Ned.-lodi& in het 
bijzonder voor land- en zeemacht ge- 
sprokeo. 

In aansluiting daarop zij het mij ver- 
gund als voorzitter van den Voiksraad 
nog een enkel woord aan ons bur- 
gerfroot te wijden, aan bet burgerfront 
dat meer dan ooit in dezen tijd van 
totalen oorlog met: de weermacbt is 
verbonden en zijn deel tot de weer- 
baarbeid heeft bij te dragen. 

Hare Majesteit de Koniogin heeft 
met rechtmatigen trots getuigd — ik 
Citeer uit Haar rede van 10 Mei jl.— 
dat het Rijk pa een jaar van beproe” 
viog pal staat, meer aaseengesloten, 
eensgezinder, vastberadener en sterker 
Daarmate de orkaan van het wereid- 
gebeuren ons xarder beukt. 

Ooze Landvoogd heeft evenwel den- 
zelfen dag ons er aan berinnerd, dat 
hier te lande de gelederen zich nog 
Dauwer moeten sluiten, zoodat schei- 
Gingslijaen minder zichtbaar worden en 
de Indische gemeenschap tenvolle het 
kostbaar voordeel van die in haar bereik 
gelegen eenheid in verscheidenheid deel- 
achtig worde. 

Zullen wij ons neerleggen, en toe- 
zien dat de orkaan van bet wereld- 
gebeuren ons hier in Oost-Iodi& nog 
harder moet beuken om ons te leereo, 
ten nauwste onze gelederen te siuiten 
en onze gemeenschap te vervolmakeo? 

Die meening is verwerpelijk, mede- 
burgers, ook hierom omdat ons—indien 
Wij z00 langs wachten— tenslotte wel- 
licht den tijd zal ontbreken, aan dien 
tisch des tijds alsvog volledig te voldoen. 

Wjj zullen daarentegen uit de—ieder 
voor zich en allen tezamen—herdenking 
dezer dageo, van wat ce jaar geleden 
zich over Nederland voltrok, nieuwe 
krachten verzamelen tot opvoering van 
Onze weerbaarheid tot het hoogste peil. 
Wij willen doeo, wat onze Koningio 
van ons verwacbt, opdat het—naar het 
woord van den Gouverneur-Generaal 
—mede onze verdienste zij, dat uitein: : 
delijk aan onze zijde de overwinning | 
Wwordt behaald. 

Medeburgers — Indonesi”rs, Neder- 
landers, Chineeschen, Arabieren— wii 
samen volgen steeds bechter vereenigd 
onzen Landvoogd — in dienst van 
»Oranje." 

  

   

  

  

     

OPLEIDING TOT 

OFFICIER-VLIEGER 
BJ DE KONINKLIJKE MARINE 
De Koninklijke Marine stelt jonge!ieden in de gelegenheid 
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-Neder- 
lander zijn: 

2) op 1 Juli 1941 reeds 18 jaar, doch nog geen 25 
jaar oud zijn: 

3) een lichaamslengte van ter minste 1.65 meter bezitten: 
(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. S-jarige cursus, afdeeling 

B of van een daarmee gelijksesteld getuigschrift : 
“ b) einddiploma Zeevaartschool A of B of diploma 
3e stuurman yan 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 schriftelijike aanvraag bij het De- 
partement der Marine — Batavia-Centrum. 

De termijn van aanmelding is 
opengesteld tot 31 Mei 1941 

AI La | 
N 5 /DOR DEN DUUR VA 

DIENSTVERBAND 'GrLoG 
D “ding van officier 

| Thans kan ma gak dot Gian men suitend 

Z Mieger worden koe la guur van den oor! AA 
| Len dienstverband YO an danoor in aanmerking 1 

» wenscht aan 1e kaman, behooren ayanan 2 “Hoop AW wenschen te eIde «chen te voldoen. Na afloe Cv 

2 rierboven Mean Wors:, geheel overeenkom IG ar 1 
7 van den 20an de nverige okficieren “ang: 
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                LUCHTBESCHERMING 
Beveiligt U tijdig !! 

Wij leveren : 

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

RESIDENTIE APOTHEEK KEDIRI 
TELEFOON No. 52. 

P5.   

  

  

  

PROTESTANTSCHE KERK 
Hollandsche Kerkdiensten. 

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

Bevestiging diaken Hornin,e. 
Blitar 9 uur v.m. 

Hr. W. v. d, Vuge. 
Toeloengagoena 5 uur n.m. 

Hr. W. v. d. Viuge. 
Paree 6 uur b.m 

25 Mei Madioen Ds. de Graaf, 
9 vur v.m. 
Ds. Sikken, 

Ponorogo 5 uur n, m. 
Ds. Sik 

1 Juni Kediri 9 an ae 
Ds. Sikkea, 

Kediri 6 uur ». 
Ds. Sikken. 

———w— 

Maleische Kerkdiensten. 

H, B. Matulessy. 

17 Mei '41 Madioen 6.30 u. o.m. 
(Voorberciden), 

18 Mei '41 Madioen 9u 

(H. Avondmasl), 
22 Mei '4| Kediri 9 u. 

(Hemelvaartsdap), 

24 Mei '41 T.-Agoerg 6.30 u. «. 
Voorbereiden) bevestigen lidmaat). 

25 Mei "41 T.-Agoerg 7 

v.m, 

    

  

u vm 
(H. Avondmaa!) 

1 Juni '41 Blitar. 7.30 u. vm. 
Wiingi. 10.30 u. v. m. 

em mmmanmmammnn aman namanmmnnammanm 

OOST - JAVAANSCHE KERK 

JAVAANSCHE DIENSTEN 

lederen Zondag, 8 uur vm. 

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

———————- 

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 o. m 

te Blitar 6 uur v. m. Stille H. Mis 
7.30 uuc v. m. — Hoogmis 
5.30 uur nm. Lof 

Oaderricht Kath. javanen 6 uur n» 

TENG HONG TIANG 
VENDUHOUDER con 

  

  

   
MISSIONNAIR 

MEUBELMAKER 

TRANSPORT -— ONDERNEMINA 

KEDIRI — Klentengstraai 68 — Telaf, No, 107 

  

Adres voor: 

Moderne en antieke 

    

Staaimeubels en le 
chroomd of gelakt 
Tweedehandsche meu 

  

  Emballeeren ea trar 

  

porteeren 

een mooie tennisbaan voor Dinsdag 

Woensdag en Zaterdag gelegen 

achter Soelpersdrukkerij p.m. 
f 6,— 

Voor Uw meubilair en 

geroutineerde toekangs en 

  

liteit me 

Zeer billijk in prijs en leve 

    

  

g 
Voor Uw vendutie gegaran 

goe 
Inpakken voor alle plaat 

  

resultaten, 

    

DAMES KAPSALON 

 ROSALIE" 
Klentengstr. 28 Kediri. 

Het beste adres 

VOOR UW: 

PERMANENT WAVE— 
WATER WAVE 

Gediplomeerd Coiffeuse.— 
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Buitenlandsch overzicht overgenomen uit het 

FRANKRIJKS 

  

Soer. Hbid. 

CAPITULATIE. 

  

Fransch - Duitsche verklaring, waarin 

Frankrijk zich bij ,,nieuwe orde” voegt, 

en Fransch gebied gegarandeerd 

wordt, tegemoetgezien. 

    

Bern, 15 Mei (Reuter). Betreffeode 

de Fransch-Duitscbe verklaring, welke 

dezer dagen gepubliceerd zal wordeo, 

wordt rog nader gemeld, dat zij waar- 

scbijnlijk een formeele Duitsche garantie 

aan Fraokrijk inzake het Fraosche 

territorium zal bevatten. 

Politieke waarnemers alhier merken 

op, dat het Fransche volk nog steeds 

volkomen onwetend wordt gehouden 

Frapsche 

Duitschland, terwijl Vicby to' bet ui- 

terste de beweerde voordeelen van de 

inzake de concessies aan 

overcenkomst met Duitscbland tracht 

uit te buiten, n.l. den terugkeer van 

een groot aantal krijgsgevangen en 

verlegging van de demarcatielijn, waar- 

door Parijs in bet onbezette gebied 

komt te liggen. 

De vruchten van nauwere Fransch- 

Duitsche samenwerking zijo reeds zicht- 

baarinhet verbieden van Zwitsersche 

bladen in bet 

Franscbe volk beroofd is van iozich, 

en de Britsche successen 

Frankrijk, waardoor 

Von Ribbentrop zal Parijs 

bezoeken 

Bern, 15 Mei (Reuter). Het Onder 

Italiaansch toezicht staande nieuws- 

agentschap ,,Telepress”” meldt vit Vichy, 

dat Von Ribbentrop binnenkort Parijs 

zal bezoeken in verband metde publi- 

catie van een Fransch - Duitsche ver- 

Frankrijk zich zal 

aansluiten bij de ,,nieuwe orde van 

Eurcpa”. 

klaring, waarbij 

Syrische vliegvelden voor 

Duitsch gebruik. 

Londep, 15 Mei (Reuter). Van gezag- 

hebbende zijde wordt vernomwen, dat 

de Fraosche autoriteiten io Syrid d:a 

Duitschers toestaan vliegvelden in 

Syrit te gebruiken voor Vluchten naar 

Irak. 

De Britsche regeering heeft d'enten- 

gzvolge volledige machtiging verleend 

voor het ondernemen van actie tegen 

Duitsche vliegtuigen op de Syrische 

vliegvelden. 

Vernomen wordt dat de Duitsche 

Vliegtuigen deze vliegvelden gebruiken 

als ,,springplanken”. 

Reeds Duitsche vliegtuigen 

geland, 

Cairo, 15 Mei (Reuter). Albier wordt 

van betrouwbare zijde versomen, dat 

Duitsche vliegtuigeo met 

op drie 

Syrische vliegvelden is geland, blijkbaar 

opweg naar Irak. 

een aantal 

gemaskeerde kenteekenen 

Eeo uit Syrit te Cairo aangekomen 

reiziger onthulde de aanwez'gheid van 

een hoog Duitsch perso-aye aldaar, 

die besprekingen voert met de Italiaao- 

sche wapenstilstandscommissie eo de 

Fransche autoriteiten. 

Op weg naar Irak. 

Cairo, 15 Mei (Reuter). Off cieel 

werd bekendgemaakr, dat na een dric- 

gend beroep van Rasbid Ali op Duitscb- 

land Duitsche 

geo io Irak is gearriveerd met propa- 

gaodistische agitatoren en aodere soort- 

eea aantal vliegtui- 

gelijke specialisteo. 

Cairo, 15 Mzi (Reuter). Gezagheb- 

bende kringen meenen, dat 30 Duitsche 

Vliegtuigeo Sy ia hebben avervlogen. 

Zij hadden geen Duitsche merkteekens 

co gemeend wordt, dat ztj van Fraoscbe 

teekens waren voorzien, Naar verluidt 

vervoerden deze toestellen geen troe- 

pen, doch slechts technici ea burger- 

personeel. 

  

»Uit vrijen wil...” 

Londen, 15 Mei (Reuter), Het o der 

Duitsch toezichtstaande Franscbe rad o- 

Radio-Paris, beschreef de 

Fraasch-Duitsche onderhandelingen als 
station, 

een onderdeel van een verziende po- 

litiek, waarbij Fraokrijk uit vrijeo wil 

zal worden opgenomen in de ,, N-euwe 

orde." 

De omroeper vorgde hieraaa toe, 

dat Noord-Afrika een belangrijke rol 

zal gaan spelen in het werk van den 

wederopbouw. 

Frankrijk zet alles op het spel. 

Vicby, 15 Mei (U. P.). Erzija voor- 

uitzichten op Frasch- 

Duitsch accoord, dat Frarkrijk io de 

Duitsche sfeer zal betrekker, nu Darlan 

cen spoedig 

en politieke deskundigen de argumen- 

ten voorbereiden voor den aanstaanden 

aanvang van politieke onderhandelingen 

welke Petain eo de ministerraad heb- 

ben goedgekeurd. 

Wanneer een accoord wordi bereikt, 

zal Fraokrijk viet alleen zijo 

binden met dat van de as, doch ook 

zija koloniale rijk op bet spel zetten. 

lot ver- 

Bij bet accoord zal Frankrijk oiet 

verplicht worden aan de zijde van 

Duitschland oorlo3 te gaan voeren of 

zija vloot of Afrikaaosche bases ter 

beschikking van de as te stellen, docb 

het aanvaarden door Vichy van Hutlers 

voorwaarden voor een accoord kaa 

worden uitgelegd als een bewijs, dat 

Pkrain en de Fransche regeering er 

cindelijk door Duitschland van over- 

tuigd zijo, dat Eogeland Du tschland 

Diet kan overwioveo.   
En tbans kan worden geme'd, dat 

Perain eo zijo regeering Darlan toe- 

stonden te doer, wat Laval vijf maan- 

den geleden wide doen. 

Het Duitsche vandalisme. 

Wat te Londen verwoest werd. 

Londen, 14 Mei (Reuter). Lambeth 

Palace, de officieele woning van den 

aartsbisschop van Cantertury, Oueens 

Hall, het centrum van het muzekle- 

ven in Londen, het St. James Palace, 

de St. Clement Dane, een der kerken 

waar de meeste huwelijken in de 

»High Society” werden ingezegend, 

Old Bailey, waar het crimineele Hc 

van Justitie gevestgd was, en het 

hoofdkwartier Leger des 

Heils bevinden zich onder de Lon- 

densche gebouwen, welke gedurende 

de jongste luchtaanvallen beschadigd 

werden. 

van het 

De beechadiging van Oueens Hall 

is ernstig. Voor een waarde van dui- 

zenden ponden sterling is verwoest 

aan instrumenteo, we'ke toebehooren 

aan het Londensch Philharmonisch 

Orkest. Het internationale hoofdkwar- 

tier van het Leger des Heils in de 

@ueen. Victoria Street werd vernie- 

tigd. 

Voor Old Bailey was het de der- 

de keer sinds het hegin van den 

oorlog, dat het schade bekwam. 

Twee rechtszalen worden verwoest 

en twee dienstdoende zaalwachters 

gedood, dcch het vergulde beeld van 

Vrouwe Justitia staat nog overeind. 

De prachtige kerk van St. Clements 

Dane, die in Strand staat, is geheel   
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doorzeefd, en men vreest, dat haar 

beroemde klokken nimmer meer zul. 

len luiden. 
Het gebouw, waarin het hoofd- 

kwartier van het Leger des Heils was 

gevestigd, is een toonbeeld van 

troosteloosheid. Men vreest, dat alle 

waardevolle archieven van het leger 

verloren zijn gegaan. 

Het vergulde beeld van Vrouwe 

Justitia houdt nog de wacht over 

Engelands Criminial Courts of Justi- 

ce, doch zij ziet neer op nog meer 
schade, dan die, welke tijdens vori- 

ge Duitsche luchtaanvallen reeds is 

aangericht. Tijdens de Jongste aan- 

vallen is schade toegebracht aan het 

tweede hof, dat het tooneel was van 

vele beroemde rechtszaken. Het ge- 

bouw is thans een ruine. 

Het hoofdkwartier van het Leger 

des Heils werd in 1881 door Willi- 

am Booth geopend. Mogelijk is nog 

cen deel van de archieven intact. 

Ook St. James Palace, vanwaar 

Koning Karel I op den morgen van 

zijn onthoofding naar het schavot 

werd gevoerd en waarheen later na 

de executie zijn lijk werd terugge- 

bracht, is ook door een Duirsche 

bom beschadigd. In het paleis wer- 

den de laatste jaren met toestemming 

van Koning George, vele bekende 

internationale conferenties gehouden, 

Londen, 15 Mei (Reuter). Vandaag 

is—gelijk gemeld—onthuld, dat ook 

Lambeth Palace, de woning van den 

aartebisschop van Canterbury is be- 

schadigd. De aartsbisschop vertoefde 

in het paleis gedurende den nacht, 

waarop een reeks branddommen op 

het gebouw en de omliggende tuinen 

terechtkwam. Het dak van de kapel 
vatte vlam. De kapel brandde geheel 

uit. Duizenden boeken in de kerkelij- 

ke bibliotheek zijn verwoest, doch 

gelukkig waren bij het uitbreken van 

den oorlog vele meer waardevolle 

boeken naar veiliger oorden overge- 

bracht. 

De schade aan Westminster 
Abbey. 

Londen, 15 Mei (Reuter), De bom- 

echade, aan de structuur van West- 

minster Abbey, is ernstig, hoewel 

zeker niet onherstelbaar, doch de 

gzheele gebeurtenis is af:chuwelijk, 

€n het eenige woord ervoor is: obs- 
ceen, zoo verklaarde heden in een 

radiotoespraak de deken der abdij. 

Hij zijde: ,lk heb reeds talrijke 

bewiizen ontvangen, dat het bericht 

van deze ramp de antipathie en af- 

echuw heeft gewekt vsn de fatsoen- 
lijke menschheid in de geheele we- 

reld. Dat is tenslotte niet Verwonder- 

lijk, want de abdij is reeds langen 
tijd cen van de meestgeliefde plekjes 

ter wereld. De dingen, welke de abdij 

Vertegenwoordigt, en de geest, welke 

zij als iete heiligs bewaart, kunnen 

miet door Hitler omvergeworpen wor- 

den.” 

Een belangrijk wetsontwerp 

Raden van scheepvaart voor 

geallieerde landen 

Londen, 15 Mei (A.N.P. Anete). 
In het Lagerbuis is in tweede lezing 

behandeld de ,,wet op de raden van 

scheepvaart voor geallieerde mogend- 

heden”, waarbij gerechtshoven kunnen 

worden ingesteld waar geallieerde 

zeelieden zullen kunnen terechtstaan 

onder de schzepvaart-wetten van hun 

e'gen land. 

De minister van Binnenlandsche 

Zaken, Herbert Morrison. zeide dat 

de wet cen belangrijk onderdeel is 

van den slag om den Atlantischen 

Oceaan, want in dienslag hebben de 

bondgenooten van Engeland iedere 

ton scheepsruimte en de diensten van 

iedereen, die ervaring op zee hecft, 

noodig. 

De mantregel is bedoeld teneeinde 

te v:rzekeren, dat een volledig ge- 

bruik zal kunnen worden gemaakt 

van de 6 millioen ton geallicerde 

scheepsruimte en van de diensten van 

30.000 geallicerde zeelieden, officieren   

en manschappen. De wet otelt ter | 

beschikking van de geallieerde regee- 

ringen een instituut om de discipline 

op haar schepen te handhaven en 

Vergrijpen op deze echepen te straffen. 

De minister zeide er zeker van te 

zijn, dat het Lagerhuis zich zou aan- 

eluiten bij de hulde voor de toewij- 

ding en moed der geallicerde zeelie- 

den. Wanneer het wetsvoorstel tot 

wet zal worden verhevenzal een doel- 

treffender gebruik gemaak kunnen 

worden van de 'geallieerde schepen. 

De toevoeging van deze schepen aan 

de geallieerde zaak is cen belangrijke 

uitbreiding geweest van de middelen, 

welke ter beschikking staan. 

Er zijn in de wet waarborgen ge- 

troffen tegen het overschrijden van 

hun jurisdictie door de nieuwe hoven. 

Deze hoven kunnen slech's veroor- 

dee!en tot hechtenissen en boeten. 

De wes toont ana” zoo zeide de 

minister ,dat wij voornemens zijn de 

geallicerden en hun regeeringen als 

volledige partners en souvzreine mo- 

genheden te beschouwen en niet de 

nazi-practijken te volgen van het in 

bescherming nemen van vrienden”. 

De luchtoorlog :in het 

Midden - Oosten 

Cairo, 15 Mei (Reuter). In aan- 

eluiting op de berichten inzake de 

jongste operaties van de Britsche en 

Zuid -Afrikaansche luchtmachten in 

het Midden Oosten is nog het volgen- 

de gemeld. 

Het luchtwapen der Britsche vloot 

deed voorts aanvallen op kazerneste 

Amara in Irak, op ongeveer 240 k.m. 

van de Perzische Golf gelegen. 

Deze aanvallen hadden Dinsdag jl. 

plaats. Een kleine wapenfabriek, wel- 

ke voor de Iraaksche opstendelingen 

werkt, te Musaiyb, alemede een olie- 

opslagplaats te Rashid werjen dien 

dag eveneens gebombardeerd. In de 

fabriek werd een brand gesticht. 

De Zuid-Afrikaansche lucbtmacht 

is met de R.A.F. nog steeds actief 

boven Abessini:, waar Maandag j. |. 

het fort Amba Alagien vijandelijke 

stellingen in den omtrek werden ge- 

bombardeerd, en met machinegeweer- 

werden beschoten. 

welke zich in de bosschen nabije 

Sciasciamanna verborgen hielden wer- 

den ook met kogels bezaaid, terwijl 

voorts cen vijandeijk kamp werd 

anngevallen. Een colonne motorvcer- 

tuigen en vliegtuigen op het landings- 

terreia in het Lekomti- gebied zijn 

met machinegeweervuur beschoten. 

Drie Franscbe vliegtu'gen opereer- 

den met succes boven het vliegveld 

Gondar, dat gebombardeerd en met 

machinegeweervuur beschoten is. 

Van de zeer uitgebre'de operaties 

van de Britsche luchtmacht zijn 2 

Vliegtuigen vermist, doch de bestuur- 

der van een dezer toestellen is in 

veiligheid. 

vuur Troepen, 

Engeland. 

De strijd in Afrika. 

In Abessinig 

Nairobi, 15 Mei (Reuter). De Brit- 
sche opera'ies op alle fronten in Abes- 

sinit worden met succes voort1ezet, Z00 

meldt een hieruitgegeven communigut 

Thans wordt vernomen, dat Dinsdag 

jl. 9 lichte tanks op de Italianen wer- 

den veroverd, 

    
  

Amerika's prachtige hulp 

Londen, 15 Mei (Reuter). De leden 

van de Amerikaansche Kamer van 

Koophandel verdubbelen hun inspan- 

ning om de industrie te helpen. In 

antwoord op een boodschap van Sir 

Ronald Matthews, voorzitter van de 

Vereeniging van Kamers van Koop- 

handel in Engeland, waarin hij dank 

bracht voor de hulp van de Vereenig: 

de Staten heeft de president van de 

Amerikaansche Kamer van Koophan- 

del te Washington geantwoord, dat 

tijdens de juist gehouden jaarverga- 

dering alle 'eden op het hart ge- 

drukt is hun inspanning te verdub- 

belen ter uitbreiding van de produc- 

tie. De Kamer weet, zoo voegde de 

president eraan toe, dat wat noodig 

is, productie is en dat tijd de hoofd- 

zaak van alles is. 

Eden bezocht Hess. 

Londen, 15 Mei (U.P.). Een niet 

van officieele zijde bevestigd bericht 

meldt, dat Eden een ontmoeting heeft 

schad met Hess in het hospitaal 

Gemeend wordt, dat Hess spoedig 

naar Londen zal worden overgebracht, 

waar hij door Churchill zal worden 

bezocht. 

Het conflict in Irak 

Verhaal van vluchtelingen 

Bombay, 14 Mei (Reuter). Leden 

van de laatste groep vluchtelingen, 

die hier veilig zija aangekomen, heb- 

ben een !evendig verhaal gegeven van 

de wijze, waarop de Britsche vrouwen 

en kinderen temidden van ontplof- 

fende bommen en het geknetter van 

machinegeweren, terwijl daartusschen- 

door granaten uiteenbarsten, van Hab- 

baniyah naar 

werden. 
Esigen van bet gezelschap — het. 

welk 100 personen uitmaakte en waar- 

Basrah getvacueerd 

schijnlijk de Jaatste vluchtelingengroep 

uit Habbaniyah zal zija — zijn op 

wonderbaarlijke wijze aan den dood 

ontsnapt. De vliegtuigen, waarmede 

zij getvacueerd zouden worden, wer- 

den door de lieden van Rashid Ali 

aaneen ,ongeslaagden vuurdoop” on- 

derworpen. 

van het 

Britsche departement van Kolovitn, 

die langen tijd in Irak vertoefd heeft 

en thans 

Britsch-Indi£ aangekomen is, vertel- 

Een hooge functionaris 

met zija echtgenoote in 

de dat in Basrah, waar de ,mutasa- 

ri” (de Irakeche provinciale gouver- 

neur het bestuur als gewoonlijk voert, 

palles rustig is. Daar is noch van span- 

ning, noch van eenige opgewonden- 

heid ook maar iets te merken, het- 

geen erop wijst, dat de opstandige 

beweging zich beperkt tot een minder- 

heid en door de propagandisten van de 

as onderhouden en ingeblazen wordt. 

Eerst hadden de aanhangers van 

Rashid Ali verzekerd, dat aan de 

Britsche vrouwen en kinderen vrijge- 

leide verleend zou worden van Bag- 

dad nsar Habbaniyah, van waaruit 

in R.A,F.-machines naar Basrah ge- 

vlogen zouden worden. Toen echter 

het cerste vliegtuig van het vliegveld 

te Habbaniyah startte, werd het be- 

echoten. In gezvacuatie werd niette- 

min zonder oponthoud en z0onder ver- 

liezen volvoerd. 
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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. 
aa


	00829
	00830
	00831
	00832

